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  !!موضة اسمها الحجاب 
 

 


و [] ..  ����� [ ���� [ .. ] ���� .. [  
  .. ] �ن�ری [..  ] دی������ [ ..  ] �ن�آ�ردی [
] �
وت�
وت�� س�ن [..  ]   ] ..�� وی�� [  .. ] 

� ��آ�ر ] .. [ �ك ��! ] .. [ دری� [ .. ]ت� �� [  [ ..   
  ] .. ���ون ]  .. [ آ�ری$� .. []  ����$�� .. []  اس��$# [

!!!!!!  
  

  ..م���*
-  !؟؟؟م��*
ب ا���م د' �
  

� -
! ا�1$�ت  وأآ�
 أس��ء 'آ� د .. أی�' م���*���
آ� د� ��� ا���� ا�
� 	���د ��  .. �# �د � ا3س�م�2

  ..أ��ا��� و	����� 
  


!�� ن� �"# �
أو أش�0ل  أ���ء-,+ب ب)' 	& ا�%$ ا�
ا�*
ی4 ا�
�� د� ، 8ن5 أ7ً� آ
5 ��ي ��� 	3 ب�د ا�,+ب ، 

$�ت$� و ��ء �  �$�9  8��� 567ه� إن آ� ا�16! د' 
� وب:!�..  � ب��ت ون��ء أ	 ا���� 	��' .. "ا���6ِ��ُت"

��� ا���� 	A ا>ح-?�ظ ن%�ف ا����ت >ب�!3 آ� أن�اع 
 !B,-� ش��� DB:ب �ًD�E FG8ن +D%�م?��1ت"ا" !!!!!!  

  

  
٤  

 ����D اK	)-�ا��-J	� �� أح�ال  ؛�BسA ا�8@ی@�!	��
 .. �P'ن� 	%�آ� وأز	�ت آ-!+ �'ًا  ه!��� إن.. وا�D+ب!

D��و Dم 
EFزم�ت أH9ت وأ�@ه� اIًا�@ �K1ILه# حً� وأ:  
  

  ] " مــــالمفاهي أزمة" [ 
  

  

H2�9 ا #� #��Oس41 ر 
1�I�  !!زم�ت وا���8آ� وا�#6 
  

�  ، Q�R�ش!�ء بR� S

!�� �� و�A أ��أ :���G� T ا�,"#
��6I$�  ..!!	3 ا�)�G ب�8ش!�ء دي  PQ�R�ا SKT�ن اH

2UQ�F 29ی
E
ف W�  4واح@ ح� �، ��  ��$� مKT�م آ
  !!!!ب!��D ا�VW آ'� إنU� 5 ا�
� آ� واح' ب!�0ن 	D-:' ا��

  


T  أوً>��زم نJآ' . ..�� ه2�XY D7 S6��$ ا�?��ب و �P
 ا8هF وا8ز	 ا��0+ى �� 	���ع ا��)�ب وه� !Z:�ا

  !! "مKT�م ا�?��ب" أز	
  

�P' أ[
\ ا���س ��اء  مKT�م ��PQ�F ز	�ن�� ان-%+  �

"ر��ل أو ن��ء إن ا��)�ب ا��:�Wد ب5 I8�ء ا�EZ" ! !!

 ��D# ��!:بUح)�ب �'ام أي ب� �

T  ، أول 	� ب�:�ل آP

ه�در �_ه��G ب!-���Eل I� �K� #E*�،  ا�?�ج2 ا�#6 



  
٥  

��اء  Uأو إآ�ن 
T أ #%�ربE+حP S�-!و أي ش$ ب
 +D%�ا !B,-� +أس�ت .. ا����ا ����ب! �
  !!!! )ت?��21(وا�

  

�  FaD	 '�P )�ب��م ا�G?	 '#'%�ا Q�R� وه� د�
  ..إ> 	3 رحF اb �� ز	�ن��  ا����ت �:+#�ً�

  

�  $E�"�ا FG?�ا T
P م وب��ء�G?��ب ، ان-%+ ا�(�
�
 $E�"�جا

T إن5  " �9_ ا�?��ب"ا�
� ه�  �1�6P    


I8�ا A8ج�ت و!!  آ

هSه�� ا�
� ا���1I� D�Tآ�� !!  
  
��� ب�-0
3P F ا��)�ب وأه�!-5 وش+و5E  و�867ن آ@' �


هS ب!?-0+ إن ا��0م 	��5  آ-!+I� D�T6# آ���16$�ت ا�!!  
+��ت P:�ب-FG آ_ا وآ_ا و��� ن:�ل إن ا�-�+ج ح+ام وا��-�


هS �6# آ��D�Tا�16$�ت  ا�D:�ب�ت ديب!?-0+ إن  آ-!+I�!!  
  
  

  
  

  

  
٦  

�  AسB�د� ،  ..و $E�"�ا FG?�ان-%�ر ا T
P 'P�� ان-%�ر

!�� ا!"+��
� با� ا�?e�Z!�ت !3	?-!P ىب?-�و #�م آ� 

�!(P   : وزن 567 ى���و،  و[+#�
  
  

� )a سc( T
P +أة��أن ا AZ� g!ح��	 �ا�#h خ?�ءK 

T ن�Zرة وإ�?�ء ا�- \D	�aه+P 5���ا !!!!  

�3م��ن( و �( g!Z� ءة��D�ا �� :B�	 +W"�ا Q-0�وا 

?-ً� ذ�k #�0ن > أن ب%+ط �30 و.......  و وا�W'ر	 !!!  

 أ#�Z )ی��ز( و ��(�-�
� ��� Bنب��
 h�!� g!� ًا'� 
  !!!! #%Q > و ���+ًا 	�دام
 �P' ا��BDر 	3 �
!ً� ا��+أة 'م��-" أن 	3 )ح
ج a( و �

�Gذه�ب T��0ن إ	 �D��0ن أن ب%+ط� ا# A!�� 3	 �G�3 ح�	 
  !!!!!! ب��hآ�م 	�Wب!3 ا�+��ل

” �-�ى mخ+و �!e�Z�“ �!(P �G� ى�-� h!(� ح'ىK 
�روآ2 و�A ا��h-D>ت ا����pت 
I8�ا T
P �G� رأ
  !!! ا78
� ا�%D+ و#,�B #�)\ أن5 ب�)آ�)�ب 

  

� Q�R� !P���3دي  ا	?-�و �ت ىا
W5 ح$I?��ب م�ا 

ة ��Yش 2IEY" م�
د�# �*L" �G-?!qو !B,� +D%�ا 
S:� 5�(3 وحP 3!P+��ل أ�،  ا�	ى و'P k�ذ �G� ”ح�ل“ 

  ! “�!5 >ح+ج“و “#)�ز“و

  
٧  

�Qو �R� ه� U��7?-�وى دي أ�27��8" ا�ى ا
 "ا��1

�ا� '�-�� �G!
P \
  !!!!�� ز	�ن��  ا��-�+��ت ا����ء أ[

  

567 وج�د اHزم2 ا��1
ى دي �# مKT�م  و$�ءًا �
إن ��� ا����ت  آ�ن مD ا�I�1E# ج@ًا ا�?��ب وا��1
ج ،

ش�#?�G �'ا	5 د���-� �� � ا�
� ا�0 اHس�أ �
ح26��7�#6 
��!A أن�اع  ب!
���ا ا�
� ا����توخ�ص ب:T !! آـ� 	�0ن


T ا���ل وا�
� �� 5	B"+ش P +Bخ �
ا�
�� ا�g!Z ا�
وب!��#h�أن�اع ا A!�� ا�B D9@ی�Iإ مSK  'د ��8�� ��1�ا 

وأنFG أب 'D	� Y  ،�ا�� ا��?��1ت إ�5وا �X�ا  ا�?��ب
 +D%�ا !B,	   !!#�0ن 3P ا�-�+ج وP:�ب���E 5��� �!5 ح��

 آ�م أي أو درسی��I�ا  أو آ��4 8���ای م� آ�I1Qً� و
D7 ?��ب�ا م- ا���K�1
و'و �I�
هS �?@ م�ج� �Z ، 


ا��  �
  !!...# ��D	B,!3 شD+هF 	&ه�� ا����ت ا�
  

  

�16! أو  م�Iه� إس@الوه� ' وب:U ا����ت �'خ� ا���) �

� �!5 إس@ال مD ا����@W�  �G��

5D و�"+ج ب:� 3#'Dوب

g!Z�9@ة !! ا�Iم �K H  ة إن���W
� &D?�!	 د� ��
إن ا�

"+و� A?�#ه�+Dش !B,	 �Gإن FG��ج ب5 8ن ا !!!!  

  

  
٨  

�  U
  !!!!!! ح�5 7$@ ا��$��19تأز	 ا��?�ه!F وو7
 #��P 
�� ا��:�ب و�,�B و��GG و��G�0 >ب�� U���ا U:��

 وآ
h#+B� �G ورا:!� ���P \Dآ  ح�ا���G و>ب���!!  

ی21 اس��P w-���K'ن� Z ة ج@ی@ة
  : �iه

  !!!! "المنتقبات المتبرجات"
  

  
  

  

�9�ل.. ��kل ��j آو � j6Z ?��ب�ه�2 ا�� �$ :  
  

س��ی� وإ ���  16!  $�إ م��$I- م?�D�1 آ�ن إ $�[ 
!!  آ��ن م�8
 و 16! ت1�I$� #ا�6 ��اناH آ666666� و 16!


 Q�ی�  16!و�WYآ��ن و  !!'l 
�WY  ! ج�567 21
����� m2 مT� أ و��ز ج@ی@ة ح��بn�    !!aزماااااا 
�*  

D6$� م�� �E1 16! و  nام�Z 2 ه@وم وI�67$� واس !! !!
$� آ� ��ا�� Y@ ه# م?�21 وإ ی�إ� �2T و�7م26 س��ی


ه� و م*2�E اoوو ج��26 ح��بI��  !!ج���K �5 ح�2 آ
-�Tوم m م� D2 م�
 وأوي أ م��1 - ! روج�ج� �

�
د' ا�D�I #� آ?  ،m2 مR ح6�ة ری?�� ت��ن ياس1
ا 

 ��� ی9
ب  ه���8 وم?@ش ���TFAو�Z!!!! [  



  
٩  

  

  :و$� ت� �2 �9�ل  �
  


 ا���ری$�، م?�21 $�  أ �[ �Z Dم9@رش أ�7- م D��و! 
$�ل  �أ � ، و��� حK6��� �6 نH آ�ری$� ی�Kت1@ ی�م آ


ة ����ن 67# �� وح�5Kن س��� �K6�� �6ح �?� و

 أزم2�kآ D?��1ت م��ر إ ا���F16! ،�# ا�ا � س��ی


د'  ا���ری$� وا�6E$1� �ت � ��ی2T وأ ، أوي ��� ���ن
 !! ا���$� ا�6E$1� �ت زي زی�K !!26 إن م�K�Tش م�8

# آ� ا���ری$� ا�6E$1�ن ���K ���1 م
ة أولو�?Lأ 

 ���$# وم?@ش ج@ًا �� أ1�7�ا�Z #��Yإ و�  �ج@ًا �� 

Dس وم��K�7 9   ]!!!!  Q�ل 67# أ���1 ��
  

�  B!�ب 
p	آ-!!!!!!.. دي ب� أ F5 [!+ه!� �D�E إن�� +!!
ت��m  ����867ن آ@' و .. 	3 ا����ت ب�?� ا�?0+ وا��?�Gم

 ااااااااازم ه���6�اااااوت8�ف آ�م ا�1$�ت D7 ا�?��ب aاااا
  !!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟ د� إ#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5 !! "رس�# اآ��Uب"
  
  

�!؟؟معقول بقى هو ده تفك� بنات ا�سلم� �   �� �� �� �
  

  
  

  
١٠  


 ن��D و�_�k إ ���P رة�W-��!3 ب�	ح�� "Format "

�?�Gم د� �P' ا�� �ً	��P ء���5 ون�ب+�� A�-(� ، ت����وا

�ً7�Wل .. خh3 ن�!��-�	 "Windows "'#'�  ف+Dن
ه� #5 نD+ف إ.. ��م V �� ا�K)�ب ا��W!ب! 5	�G?م ا�

  !!#5 ح)�ب ب)' ؟؟ن?��D# FG إا��)�ب ا�VW ؟؟؟؟ و
  

�  pL �$�K� ��وط  ؛
� pی2  �ض�� �م- ه$?��ج آ

�ن ح+ام و> ه� ا�: 	& ه��Jل آ� ش�# و.. ا�?��ب B��
 ؟؟ ؟؟؟؟؟ ه� ا�?!�U ا�T:�# A?�# �#�B ح)�ب ؟؟؟ح�ل ؟

  ه� ا�B+ح دي ��?A ح)�ب ش+�P و> 8 ؟؟؟؟
  

 هpL !16$ وم- ه$?��ر �# ا���F3ر �� �pL �$�K؛ �
 �'ًاوه��3P 'D ا�-�+ج ب�0 أش�0�5 ��G�ب  bا �Z?ب..  

  
  

  ؟؟؟؟" حجاب"كلمة  أصًال ايه يعني هو طيب �
 


�-+و#' �P� J	+ن�ب! ا�'#3..  " س�ت
 " #��D )�بح � 
��م و��..  اKث�رة وP'م وا��%�K-+ ا��ء  د� ا��
D�ا

�ّ�  .. " ا�?��ب " ��
  

  
١١  

�  �# E��)�ب ب���ا T:�# �
أخ-� ا��:�Wد ب5 �� آ
..  ح�4 ا��ی$2و�� آ
�-!3 ا��!3 ه� ..  ا���
 إن5ح'ة وا


 ا��?�رمه� ح�4 ا��ی$2 .. ش�# وب�Wرة أدق �Z D7..   
  

  

�  ��D# �!�(�د#��� اF� A��#  ، ا�'ن!� �� ���	ً� ا��+أة ز#�
 وأ	�م 	��ر	�G أ	�م ب!-h-� �� �G#3 إن �G��G 	��ح ب�

 آ� �� ا�?-� أ	�U إذا ، ا����ء 	3 [!+ه�أ��7ب�G ا����ت و
k�وآ_ .. ذk� �� U!ح وب� ، ب�  ب��	 &	 ، ا�hو�!


!�Gواج4 P Gو�h� 3#h-�ب� ح'ود  �ا..  
  

ی� $�ت إ $�  ��ن وحD�8 أو م$��ی$-  �S یcم
 ��@ی$$�  �
! Y@ام  �س مD�$�I ، إح$� ه$��یD و 591 أ��� $�ت 

  !!!!��D م- ه$��ی D�4I86 آ�6 ،  ی?� �$� Y@امSK آ@'
  

�  +!] 3P �#h�د ب5 ه� ح)\ ا�W:��)�ب ا��وب�� إن ا
 زی$��K ا��
أة إ@اءه� ا��:�Wد ب5  ����1
ج.. ا����رم 

 ا��?�رم م?�س$�K وإ�Kiر�Z Dج� 4 مHج�ل ا
6� ، 

�#h�ا ��
وا��0!�ج  �� ن?�5 و#'خ� ��U ن5��B ا�
  .. إ��..... رات وا��+��ن وا>آ���ا

  

  
١٢  

� @Yو 
 إذا �KT�م أوسm ا��1
ج آ2�6 أن ا���6Iء ذآ
�6�Iاس� �K6� )٣(  �Iأن ـ� :# م 
Kvج� 4 تB� �K$ت�Tم.  


 أن ـ�Kvت SK� Dم?�س �K  .زی$��Kو ث��

 أن ـ�Kvج� 4 تB� �K�T  #� �K��8م �K6وت��ی.  

  

.. 	& ��+ج  �h#3 ا��+أة �� ح' ذا���D# 5 ب�Jآ' إن� 
أV�7  إ�!5 ا��a+ �5 #�� > ��3 ا��+أة أGq+�5 ذاإ �30و

  :  ���U أن�G ا�Z!�ء أم 3P روي 	� ذ�k و#��V ..��+ج 
" U

T دخP %e�P U
 ت�9��D م� .. ا��xم$�D مأ ی�:  �:

 ،وا��R6Rل ،D�Qاوا�9
 ،وا��1Wغ ،وا�$�Tض ،ا��XRب �#
Sت�F}ه4 و�ق وث��ب ،ا�Y
  ؟؟؟ ا�
���9�  28O�7 @ة���ا - �K$7 oی� : -  رض# ا 
8I$��ء م�ا .. 

D��WY �K6واح@ة آ ، �
 ا��یD 2$~�ُ� اo أح�Z ج�ت
 ، م�1
  " �م?
ًم م$�D~ ی
وا أن D~�ُ� ی?� a:  أي

  

� '#h#و k�أن و��ًح� ذ bا T��D� ��� أب�ح he�(D
� 3	 
 ب��Gqر ا�-�+ج بD'م ذ�k '�ّ! ا�)
��ب #3DZ أن ا����ء
�#h�ل ، ا�� T��D� :  ]َيْرُجوَن ال ِتيالال النَِّساِء ِمَن َواْلَقَواِعُد 
 ُمَتَبرَِّجاٍت َغْيَر ِثَياَبُهنَّ َيَضْعَن َأْن ُجنَاٌح َعَلْيِهنَّ َفَلْيَس ِنَكاًحا
  ٦٠:ا�$�ر   ] ِبِزيَنٍة

  



  
١٣  

� Rأ د' �6#ت
ا�6#  ا�I�اج����ء �$6I@م ا��1
ج ���ی$2  م
 S6#و س$2 ٩٠و 7٨٠$@ه�م- ا Dم�� D�Tح@ ت !!!!  

��� م�  59$1��  !!؟؟؟؟ ا��18ب سD �# ا�6# ت�

  
  

  : ه� ا�8
7# ا�?��بم*�ى ..  ی591 إذًا �
  

  !!!!حجاب وليس جمال ال.. حجب الجمال  �
  

 �#$I2 وإ �# ی�ي  �ز
 ا�6# ا�16! ت��Rري ، �1! ت�8
  !ا��18ب �7�ن �# أآ�
 ی�ی$� م- وم�Tت$� ج���� ی@اري

  

 �#$I2 وإ �# یTYام وا@Y 2ای
1� ا��Y ج# م�
Rت 
#E1v�
وض ، ح��� وT��ا �ء ه# ت��ن  ّ�ـ��TFإ 
 وس�

  !!! ا��18ب �7�ن �# أآ�
  �T� ت�ی$# إ � م- ، ا��ی2$
  

� #$Iوض ی
T��6# اF@$� 567 ت�أ 567 ت@وري ا
 �2T آ�

 ت�T6# وم����6R- ت��
ك ح��بv  @أ م- .. ح�Fد 


ح2 ا������ي ا���Rر 567 دورأE�وا H2 وأح@ث س�1 #اT� 
#6Rت �
l س��ی�إو ج@ًا ج�م@ة $� د' ی9�ل ا��F 2ح�ج !!  

  

  

  
١٤  

ن ا��)�ب D+�� إه- ..و�� ت9�I$� �# مKT�م ا�?��ب  �
 &	 3!D	 ��� )+د	)�ب .. ��ـ�ةح�ـــ �بـــأس6" ا"  ..  

  

 7,!+ة ب��� ��0 ح�Y 2$@وة ��:� #��Dا��)�ب  �
k��-ن ب�%P +�0� T:و�� k#ز ...  

  

� ��D# �:�� %+وع	2 ?��L 22 أم و زوج?��L $%�-ه 
$�ت2 2?��L ب�ذن bا ..  

  

	&  ت��ه@  �K�T و�K�ات�Kا��)�ب #��D ب�U �+رت  �
 �Gب� �� إن	و 

!�G و#�'ح ��0ن ��!P ��# �0�وا -?


�G!� �� ات،ب��K8�وا D�T�ا �   !ا�
� ح�ا�!�G �� آ� 	�0ن آ
 

 

� Uب� ��D# T
P \
��  ! وا��D�Q��� D ا3 �+رت �-,
 �G�	 
 ، ا�
�� 	)+د ���!!!!!!!#�Eو �D7    !..	D+آ

 

 

�  &!D� رت+� Uب� ��D#ـــK6آ �Kرض� ��  ـــــــ�ـــــح��ت
�K ر �G!� $3 أ7,+ ش$ 8آ�+ ش	..  
  

 

  

  :أختي الحجاب يا  �
  ..لتزام ، علم ، ثم عمل ، وإتقان يف العمل إعفاف ، 

  
١٥  

⊳  4�Q .. 3	 ��� أي ح' �!�� د���-� نhل أي 	'ر
D	�� 3	 D	�� أو ������ أو ح-T أي ش�رع 	3 �	'ار

 �� ا�DW!' وح�ول #+� T-أو ح ��اء �� 	'#� ��Pش�ار
��� Q7�#  ت����ا FG!
P ا��ب!:� �
   ،" 	�)��ت " ا�


 وAL واح@ �Z ALو #Yإن دي .. م- ه��:   
  

  !! "موضة اسمها الحجاب " 
  

�  
ا����ت ب-
�� أي ���  !!أی�' �BسA م�ض2 م- أآ�
، ه� h#�Pا� �� ا�'ن!� ، �!g أو �W!+ أو ح-T 	0%�ف 

E+ح  ب!���ه�ب� أهF ش$ �,�B شD+ه� بJي ح- ���ش 
�-�#� ��0ن أ��ان�G و�?-�G 	�ش! 	A اD�EKً� >زم  ب�!! ..  

  

�  �K @ی@ إ��ح2 ا
E�ا Aی
Iت #$Iی:  
  !كسسوار لونه ماشى مع لون الطقم واإلستايل مش أك3إمجرد 

  

 �Q�R� �-ك دي  أ#�� #� أخ+Dش T
P �
، ا�B+ح ا�
  !!!!! و��! ح��بإن-� ب-:
'#�G  م�
د م�ض2	 A���k د� 


ةا�?29�9 ا�� �K�
ف �I  زمa #6�إن د' م- ح��ب ا !!! 
	�30 ن��!5 ..  "�8م���1ب ��ـح�"	�30 ن��!5 د� 

1�ـح�"K���	�30 ن��!5 أي ح�� ��ن! ب� !!!  "�ب 
  !!!!.. ح��ب �7ی� ح��بد�  !!! م��?�� د' ی��ن ح��ب

  
١٦  

،  فاكرة نفسها محجبة لكل بنتأنا عايز كالمي يوصل  �
  ! الحجاب بتاعك ده مش حجاب با�رة عايز أقولها يا أختي

  !!حجاب  إنه اهإنتي اللي مسمياه حجاب وشايف
   !! مت للحجاب بأي صلةال َي  � ولكن هو شرعًا

  !! صريحةتSج علني ومعصية   � اسمه يف الدينبل هو 
  


%�ن ا���س ��Gن �P ب� !WD��ا �ّ��ه� ب��F ه!3 ، 
Fن��ش ���#+هJ!	 ن�%
P � ش�# ، ّ��� آ� ش�#


ي"WI�?��ب ا�ض2"،  "ا���?��ب "،  "ح��ب ا�ا
ا��)�ب ب+ئ 	�FG و!!  "ا�?��ب ا���ج�ال"،  "س��ی�ا3

�-�#��FG و	WP 3+هF و	 3	��FG- و	3 إ!!!!!  

ج آ2ً�6 تَ
آ1ُ"Rت Dم SKن إن أ��اه��ی9� aإ �ً  !!! "آ}
  

 �# ت�$��! �9 ا�1$�تح��ب إی� ! و !!ح��ب إی�؟؟ �

ه� م�D،ا�16!Kv �K$ت�Tأ م
 ؟���v  �KراH ت�T6 �867ن آ�

%�ن ��اءP ن وأ �-)�ز�%
P يأ أ�7 !! آ'� ب-�\ ه� 
U-� ب����3 >إ - د	 Fرح b- ا ��ت 'P 3	 ش��ب �'ام 


:�شD	ت  و����ا �G3 أ��7ب	'ش �	و D	�(�ا Uأو راح

Pّـ �G��� T
P g؛ �G!��-وح ب+� U!��ن ا�Pز !!!!! Q:و� 

����ن رب� !#5؟إ و> [
S ح�� �!�G و�%�ف ا��+ا# �'ام !  



  
١٧  

⊳  D$59 ه���!!!!\ !!!ا�
�� ا�,+#!!!!! #5إ !!!!وا��اح@ 

T ب��ت ا���
�!3 د�ا�
� إP 5��%؟؟؟؟؟ ح�� ب:!�� ن!!!  

٩٠ %Dم D��6���ت ا�$  T:بFG!� ���  !!!  	�ح'	��
  !!!!!!؟؟؟؟ ! ������یإ ح��ب !! 	�)� ن:�ل خ+ا� و��

  !!!! حجاب مش رثةاااااااااااكا هد ���
  

�Uب� �

�ن >ب�5 	�Bأو  ب� h�!��
!5 و0!�� اPب'ي .. 
 ن?��G وب-���!! وE �ًD�E+ح ب� 	�?�خ ح�-!3�(�	!!  

  !!!!?�21 مإ �# م- .. م���67- م$# .. a #�F ی� أ����
�Uب+د� ��ن!5 وب� �
�	 .. 	!�� �!\ و��-�G �!)3 >ب�
 ح- وEشح���� T
P ه�+D..ش ���وب- �G�?ن �(�	 !!  
���� #�Fی� أ a .. #$إ �# م- م?�21 .. م���67- م!!!!  
� �!� T
P و��-5 ب'ي Fب ن� آ��  >ب�-��� Uوب�

 �G-ر�� !B,	 دوب �#  ن?��G وب-���.. وE+ح�(�	 !!  
���� #�Fی� أ a .. #$إ �# م- م?�21 .. م���67- م!!!!  
�
P U�!�  >ب��

�ن وب�ت ��' وب�U آ��ن 	�Bب� T

 ن?��G ب-��� وب+د�.. ا�+آ� وE+ح ا���ن!& �(�	 !!  
���� #�Fی� أ a .. #$إ �# م- م?�21 .. م���67- م!!!!  

  

��$  ......و$� .... و$� .... و$�  .... و$� .... و

���������������آ� و ��ذج� Sه
�Z Dض2 ح��ب م���ا ..!!!  

  
١٨  

�@ أ1L?� ح� !!!!!!ح�5 ا��1Iی�ت  � 21IL 2ج!!!!!!! 
 وأU��7 و	��q+ه� -?
  !!!!! 8بD' ح' اا��� �'اااااااااااا�	

 T:ب�%�فوب �	ن�� ن�درااااااااا �	5 ةواح' �� ز�ب< #��P 
  !!!!أ	����G ا���0ر  �T� 3 آ�نU �� >إ �+�� رب��

�-�ن ��P#�ت وا����ت D�Eً� ب!"-�روا :!!!!!!!!!!�،  ااا�'ا 
، و��P#�ت آ
h#+B� �G وح+آ�ت و�?�ت ،  و��P#�ت آ���ال

�G�� ، وا���U ب:T ا#��P 7'ره� 	-)�F �30 و >ب�

!E �G+ح آ'� 7,>ب� و، و� �GB	(-�F وPرة�! 

  :و���� ا���U �:�ل !!!! �� #�دوب ��' ا�+�� ااااخ�
  !!!!!�ت أه� �17ی 16!  �أ إ �� �7ی�یD إی� I@ آ@' ؟؟ م�

  


 ..ا�16! آ�مو�E�ب:!��  !!ح2 آ�م ت� # وا �?�ت ا�B+ح
(D�ا \(D�ا �G!� �9 م�ض�ع  !!ب �ن%�ف
ح2 E�2 اT�

 D��7���27 وا���� @I9ت D1$� م���@رج2 إن ا�9@ Iم
8
 س��7ت Y@ام ا�I�2 ج@ی@ة واT� ع
�Rای2 �867ن ت
�!!!  

��D� ف+D� ��� T:م ب�� ا>#%�رب �? �� cross ا�ـ و#� 
 و�
�� ��ن �!�G ب�ن'ان� ���ه�ب! ا�
band T ا�ـ و�"-�ر

-���G ن #%�ربإ�� Q
!!!!  P ��D� contrast%�ن 	"-
 اKب'اع ب:T ه� و��?� 
T ا�
Tا���?�خ  ا�B+ح
 ب-"

  !!!! ا�?�Zء آ���eت آ�!+ة زي ا���U رأس

  
١٩  

� 567 ا�$��F@3 ���� وتP -'#�اات�	ت  �+وب�اات و�?�

ام� آ�م26 و! !! ٢٠٢٠و ٢٠١٤و  E٢٠١٣+ح دورات و


T �?�ت ا�B+ح  7$@ ا���ا��
اتP 3#+�-�ر#\ وا'-
� !!!!
����ن رب� !!!!!! �� �7ی�ة $� آ�I1@ع ت�ح2 �# ا
E�ا 


%�نP g!
� A	  5!��-ب �
 #hياK " ا���درن?��ب ا�"ا�
�F ٢٠ أ7ً� ا�B+ح إن 	 �G!?0	�GP�- !! &ب !B,	و 

 شD+ه�!��D�ةد� ..  8 !! ب�h#�P آ��ن ��D� ح يأ�� 

%�نP U?
� Kن-���ا �G!� �-�#�اK و�
B+ح �G-P�-ب ?
 وا�
  !!! �P	�ه� ه� ا�
�ا�)��ن  ا�)'#'ة

  

وعلشان كده البنات بقت تفني عمرها قدام ا�راية وعند 
  !!!!وإV اهللا ا�شتكى  !!!!الكواف�ات إال من رحم اهللا 

  

 � ��

!�ن5 ب�وأ��اق ا�	 U:6" �ب�ب�ت�1?��م�ض2 " 

 �G أ���! وب!
���G ب��ت [!+ ا���
�!3 	3 ز	�نــــــــــآ


���G  وD�Eً�!! ?�ا أ���	FG وب!-D+وا و%0#� \D7 Uآ�ن
�
�	 Uو،  أي ب�+D	و  ����ت و�30 أU��7 	-�ح�

 �q �� 5

اع ا�4��Iا3ا���
�!3 وآ�F �ُ�ا T��)�$ری���ا( 
�F ب:T أي ��� �� أي دو� �� ا��D،  د� 	A ا��� ا���+ي

 �
  ! )آ�ری$�( �1! �# ا�@ �� وت?��أي .. 	-�ح �
��U ا���

  
٢٠  

 بان لو راعكد نإ تقنعك نهاإ يف نجحت كاريناسف لأل �
  !!جداً  عادى صفرأ وأ حمرأ اترش ول لكن، وحرام  عيب
  أبيض أو قمحي باين دراع ب� الفرق يهإ هو ترى يا �

  ؟؟؟  مثًال لبنى وأ خضرأ باين ودراع بلون بشرة الجسم ،
  

  

� �ًI1Qو ��6$� X�  AL� و S6�� #� 16! أ���ل�ی591 ا 
� اا	ااااو��5 #� !! ب�b إ> ��ة و> ح�ل و> !! ه$�6R م-

 ��ه�%�ف 	3 ا���� ا�
� ب--W'ر �P��  !آ� #�م ب� آ� 
  

� 3!��

%�ن ا�
�� د� آ
 5	��Dل أ7ً� ����ت [!+ ا��Pو
 D�
ا�1$� م�91ش ��� �
ق �Z2�6 و���2�6  ا���ا..!!  

 �$�Eح #�Y��د ��و �$L�رة $� م�2�6 جL 4$�رة أي 

 م�2�6�Z  ، وق
T�ا m6E  �$�ی�� وح�و
�# أور� أو أم


ق واح@� 
�Z #Y�$وه� .. م- ه :  

ة ا�*W���9ش ا�2 اIEY�K2�6 567 رأس���ه� ا�Q6# ح��!  

  
� �$�T و �K�67 @آc$$� ت�Lإ �K  ا�
س��2 ا�#6  ��� �

 !16��9$��F  .. �Kرج ���Kد'  مD �1! ا���ض2:  
  

 جلدك لون �تغييا أختي لبسك ده كله ما هو إال  �
  !!!!كفاية بقى ضحك على نفسنا  !!!!! القماش  من ةبطبق



  
٢١  

�  #�F2 .. ی� أ���Z آ@ ��67# . .ی� م�2�6 ی�c  زمa..  
  

  ..واهللا خايف� عليكي .. متزعليش مننا  �
  ... محجبة نفسك فاكرة نتيإ !!نتي مش محجبة إ �

  !!!!!ق اااااطالاب على اإللكن ده مش حجااااااااااااااااو
 

�  #�Fی� أ..  �
 ا��

ةا���ET�ه� 567 ا'�P �
 ح��ء ا�
��
� Q�0--ب  �Dد� ب ��
 نا��+] �� �G�?ن A	 أو �G	�


 !!! �'ام أي ح' 	3 ا����ء �Z 2ا ���س �Wح AسB� D��و

ت$� ET� 2Y�1م�L1! وأ�د'  p12�6���16$� ا�وج 
R�ا!!  

  

����ن رب�  � !!!T�Pأ '!
:� Fن�ه'
 ، ا����D ا�,+ب و�
  : ح!3 ��ل �ا���� و7'ق  !!$� دیD و�SK دیDو ��$� إن �

�S�61Y �ً7 آ�ن مD س$D س��I1�ن[  }راع وذرا7ً� �1ع 
18
 و�1
ًا :�Y��ا،  ��� �@S�6F ض4 ج?
 د6F�ا �� ح�5، 


!5 ] !؟ إذا ���Y: Dل ؟؟وا�$�Wرى ��K�دا اo رس�ل ی�P g?-	  
 ،  ودخ
��� ا�Z\ ��+ ب� 	&#� ر��ل اb د� إح��  �


�� ا�
� أآ-+ 	3 آ'��P ب0-!!! د� إح��!!!!!!!!+!! !!!!  
  
  
  
  

وP+وض ا8ز#�ء  "	
�0ت ا�)��ل"ا�D+ي 	��ب:�ت ب:U و ⊲
	 
T أوروب� وأ	+#�0 ، &وب+ا	w ا����P ة+W-:	      

�$�ت ا��� D��6�4�W  SK ، و 4�W آ1  p1Lأ��������� 
�
���ء ب� �F �,!!+ ا8 آ��ن مD اaه���م ، A	 Tن �-��ش�%
P

 ����D�-(	 w	ب+ا T�?��1ت"إ��م�ض2 ا" !!!  
  

  
٢٢  

��S�6I ا�1$�ت إزاي ت��Rر ب+ا	�E wل ا�
!� وا���Gر  �
 �W� �أح@ث �1! 567 ا���ض2 وأح@ث أ��ان تm1 آ


یA�L A و��� Fو m�وإزاي ت��Rر ا�16! ا�6# !!! ور

 ج����K وم�Tت$�K �# آ� م$�س21 Kvی !!!!! A6وإزاي ت


ح 2�2T اس��ی� ت6R# ا��� ی�9��K وااااE�وإزاي !! و ااااااا
 nE$ی S9E�6� اR2 یE$ر أآ����ری� و��ز و���Rت!!   

  

  : �اب!:��" أز#�ء ا���)��ت"	 3!��W	� #��T بـ و �
1
و ا��
أة ج��ل مD ت�ی@�?��1ت �ا م�دی�تإن  [�Iأ ت
kآ 
 مD �7ری2ا��
أة  آ� � �� ?��v �5ر ، �B ج}ً�و ث�رةإ

�K�أ ت��ن ر�� ث��Y وإث�رة �ً� ارت@اء مD ج}kه}' م 
! .ث�رةا3 م9�م�ت آ� ���K ت��m�E أن ت��m ا��# ا���

Hا

 7$@م� ����
أة،  ��j مKvج�ءًا ت �ًE�� Dم �K$ت�Tم 

یDا� �@ى ا�XT�ل ت��@F س���8فa ة م��ح�ت�E*وأ م 

2�TRم Dل م����ا Hث2وا�   
  !! ]، ه}ا ه� ا��
 ی�T6 ا567H �# وردة وضm إن[  :ب!:�ل  ��ن�وواح' 


یD ا ��1'F29 ا�E$�� ر@W�ا ، mور� �5 ?��با�إ A6R�ا 
  ] وه�}ا..  ا�
 21Y��29E$ اaه���م ی�}ب

  
  
  

  

تفك�هم يف تصميم اللبس ده ،  على دليل أكS وده �
 ده أكS دليل على!! لوا يلفتوا النظر لكل مفاتن ا�رأة بيحاو

 ، الغرائز تحريكو ، فواحشال إشاعة يف ا�ريضة رغبتهم
 !! الحجاب أجله من شرع اللي الحقيقي الغرض ونفي

  

  
٢٣  

  خالص ةحاج البس� مش يمشوا البنات نإ الناقص �
  !!!!ويقولوا ما إحنا محجب� أهو  عليها طرحه ويلبسوا

 ا�hوال h#�P#3 ا���س دي نإ [!+ ه�� و	?!& 	�+ر �
 �Lر2F م�دی�ت م�� � ی�6I�ا �867ن ��)�ب����Zن ا
-T6�Rء �# م�#� D7 !1� ت�T?�ات ا
K��وا 

 L�رة م�
د �FG ب����� ا��+أة ��:T ب0'�و !!وا�
ا�WYت 
��  L�رة �# إ�7ن أو !! وا� 2$�T�2I��6 م��@ة ح�2


!?h#�ن أو ا�-� �!D	 D
� �
P T
P أو Q�W�و#)ا+-�G!!  
 


ًا ��� ا�6# ��ت د' ،و �v   ف�%� kإن �D!�B�3 ا	 T:ب
أش�0ل �!!!!!!!!!!!!!!!(P  ه����أزی�ء م?��1ت"8ش!�ء ب!" 


!  �G	D+و�P 0-�ب	ت ��	 ��"j9� �6?��1ت� " 
 �G��
!�G ��)+د إن�G اP ت �� إ���ل�����6?��1ت"وا�" !!!!   

 567 �?X�59 ا  !؟؟' ااا آ@ج@ا�$�س �K��2 �6@رج2 دي 
 إ�
��	� أو ه�ت أي ش$ وإ�hق ���5 آ T:�!وه �P+ش

  :ك ب:�P '"�' T! !!!!!!!ح�ل وزي ا�?� 
  "ا�1@ي ا�8
7#" و "ا���اری� اaس�م#"

  !!! "ا���ی�' ا�8
7#"و  "ا�1���
و اaس�م#"و 
  

ن��� #:���ا !!! ����ن رب� ! !! :(( ��ل 	�#�� ش+�P ��ل
 F0
�Dخ�+ إ " ه��	�!P+ش !
  !!!!" !! � و	�ه� �!

م9I�ل ا�1$�ت مX?�ك SK�67 �6@رج2 دي ومD�I$�9 إن �
  ؟�F 59ص د' ح��ب ؟؟" �
7#"م�
د م� ح�E$� آ2�6 

  
  

  
٢٤  

⊳  59 ..س2$ I@ س$2  �ءًاــــــــــــی�داد سوا���ض�ع 
W�رة 2I8خ!+ة أD7 V�7\ و�� ا����ات ا8 !!!!  

�9 إن ��� $�ت  @D�Yا�1$�ت  SK�T م- مW�@رج2 إن 
 !16� ��8��
?U �'اااا !!!د' 	 T:د� ب FG���اااااا ااااااااو


���ت �   !!ب��F0 ب��%��ب ؟؟؟؟ ���.. ب�����
  

�9�ل  ا�1$�ت ىح@إ �:  
  

��� ی��ن �1! ا�1$�ت ا�6# م�ج�د  !!؟؟؟!  ی�إ ح��ب[ 
567 م�9س $� �#  "one size"�# ا���ق آ�6 

#Oا@�
،اI$� م��1$�ت ث� �و�وض Dزی�����2 واIي وج�م ،

 ا�2I�����vT دي �# ��ار�$7 i�$��زم  8�ف اa 591ی!!!  


 م?@ش یW@ق i�$مD��6د م��! إ �K ت591 م�ج�دة �# 

ج�ا R��8� د'ه� م9I�ل ا�1$�ت ا�#6 ��SK�T ����ا   

1� م� ی$���ا ؟Y 2ای
  !!!م9I�ل �@ ؟؟؟؟ !!؟؟؟�# ا��
�� ةواح@ ت�5Yوa ��?ت تa��?
ح567 2 ���� Q 
@ي" "Dم !T  ن��6@ ��م� ولأ 9�مت ، ا ��7$ m9ت �K�67 


ه� م?�21 !!!!!!ووويی��K�ووت9�ل Kی�ن وض
! !!!؟ 7

و ت@ه�ر،�#  اHج��ل أن أ9�7@! !�� د' ؟؟������إی���i�$م 

�9���ا، م� زي ت��I� Aً� 1$�تا� #$I591 ی م���2 
�1 أآ�ن وم��D !! وا� o�K م����2 ج�K1$ وأ وراه� 
�K�67 n6I  !! ] مI@ی2 #ا�6 ا�
ج��2 مD أآ�
 و



  
٢٥  

� �$�9�ل  و:  
  


�!!  م���E #� ي$�دح$� $إ[ Iح26  ح$�إ!!  �ات
�� �$6Lو

وض $� إT��ا �Y��6�ن  9�ل #دE$1�$� ا���ح�ل ا !! !!

� ه�591 أYH567 اDح� D6 م�م-إ!!!!  م�ج�د #ا ��  
8��م- �8���ا ا���Tون  !!!؟؟؟؟ �F�� ا��8رع �5 �ا

  !!! ی��6i 5$$�ك!!  $6E�ن ی� �67� �7$�5ی ؟؟وا���$��6
!!! ؟؟ ���������یإ @وا����Tا�1$�ت دول  �7ر�� م- �@  �أ

!!  ج��Iً� یK@یSK ر$�!!!! و�BسA م$SK م���زیD آ��ن 

 د'  ا�1$�ت 8�ف ���  �أ د'v$��� ی��56  �أ ، ا��8رع #�

�$ ���� م�! �K6Wأ يوأ 2م���� �نS 59���18ب؟ ![  
  

�  �$�9�ل و:  
  

 ]'lllllllllll �� ����� 
v$1$�ت م�?��1ت ا���8رع ا��� !! 
@� �7������4  ..a59  س��$5د' اا�#6  567 ���9ل

a$��مD ا�16! ا�#6  ���
 رحHS � أ ?�
م2م $�ت �
#�Y��6� �تو!!  م�ج�د دE$1�29  ا�X�6�ن آ� � يدا�� 

Hی2 ه�نأ ��ن� س�دا��  ،D�� �16Y انأ��2و ��ت?2 �T6م 

 يوأv$6� ،51� #وا�6 !!!وآ�روه�ت  ح�
أوو��T�ري  

��ع ا�1$�ت  ��I6Q �K�ا ا�56 ا�*
ی21 ا���ض2 �@ #م��ت$

ح2E�ا �# �  
I8�6#!!  ا�ة وا
 وت9��� درا�K7 م�8

��K 6#وا� ح
 ا�@ ���Yی$2 ر��وم � 2WY م$��2 6#وا� 
 ] !؟؟؟ه� ��� إی����� ؟ !!!! س��ی�ا3

  
٢٦  

�  �$�9�ل و:  
  

�� م-�9  ت�1$ا�[ a  !!!!!�� 5هأي م@رس2  ج��Y�� 

R1$�ت !!!ة م��ي7@ادإو يث� � �5 ا  SK�T  #� D�6�7م


ح2 ا�@ور �7یD�8ا�1@ع وE�وا �K��م� A$L 2م��وم��4  
� إa ر$�  ��و��$ S6I1! م� ی�1$�ت !!!و�ا  @� �WFر


F567 ا� �K�T  ��6� �Kض ج��
I�9 م���2 ت و
 #� D$Tانوت���Hن وا��
  !��T ا�v Hر ��X?� ا��I�# وا�1

�9 ا�1$�ت Wم ��Q�$@ی�Kت و !16������������� 21�!! 
 21�W��2 م-ا����دا ا���8@ی@ و ا�ا S�����وا!  ،

D��  #� 2آ��ن���T8�ض�ح ا��وا �2ح�ج ه# 65ا 
 أو� @�
 
��i 591ه #6F@ا�16! ا�رج2 إن ا@�!!!!!  

 هp�T م-  �أ ی�S7 :م
ة س��I ��ب �9�ل ��Wح�1 
mYت� 5 م�ا !�  !!ح�Dأ #I�1Eوا�! 1?
ىع ا� �9 2ح�ج آ

 �?X�  !!!إی������������ د' ؟؟ !!!وا�1$�ت س��I' و
�K ا�1$� ت9�م 59 567 ا�FHق ��� وی�س�م��? �Y
 ت


اح Y@ام ا�Hا #����  !!!ا�6#  ی�ری� ا�$�س ت�1$ 
 2ه��� م-!! !! یW�ر # م�
�I- 567 ا�$���j1v ح$�إ 

�$6L567 ��������3ی و D�?؟����� ورای D؟؟؟؟؟!! [  
  

  

  
٢٧  

⊳ ی�
ی9�ا 567 ح��ب ا���ض96I� 2�ا ود' ح�5 ا�*
ب 
 D��6���ت ا�$ !1� 59  !!وم- مD�Y@W إن د' 

  

� Wزار م ��� �
 n67 567 �1! أح@ ا��18ب مD أورو
 وم��SK ا�
أس �EZء ا�$��ء ت
ت@ي ���ذا :ا�1$�ت و�Yل 


ة�kج@ًا م ��
 رkأآ Dم� a #E*ه� ت
I� ؟؟؟؟؟  
  

�  #T?L ?��ب و�# م�9ل�ا D7 ..���Y 2T�?L 
  : اHم
ی��2 »ت�ی��  ��ی�رك«

  

 ]��$� ا������Iت ��ن ا�?��ب 1Y�ل 567 ا�*
ب ی��Wرع 

�2 ا3س�م�2I�وا �Wرعت� »SKT� أه����«!!  
 ��EZ« 5ء ا�
أس« ا�?��ب أن إ�5 ا�2T�?W وأ��رت


Wم S� @I�����6 وس�26 ی�ً� أو ��567 د ،D@ی��إ � ح�� ا 
p1Lأ �ًU�� �ً���cى أن م
 ج�$�« ت
ت@ى م?�21 ���ة  
nض�« ��8 »�T2 ،»م��T�X?��ب أن م�}ى ا�آ�ن وا 
�kرًا ی�@Y Dام م
 �5 ا��?
ش mی�$ أو ی?�5 ی @I�S ، اaح�


ى ا��8رعW��ا ![  
  

م- ��ه�2 ا�?��ب  pL� �K�� Y��$� إن ا�1$�ت ا�6# و �
 �K���
أت ��� ا�1$�ت ا�4�Q �� #6 ..7}ر Yو �Iه�2 وس�

� آ@' ؟؟؟؟؟�I�$8�ف ا�16! ا�n�X وا���ض2  !؟؟؟ ���

ح2 567 ا�
اسQ mد' ؟ م ��8�� 59 ؟؟؟؟؟ ��� ا�?��ب 


 و�Fص؟ �
د ح�2��� ا�?��ب 59 مI8�2 ا�E*ش م��Y  

  
٢٨  

  !!؟؟؟ حجاب مبقاش الحجاب ليه �
  

  :م��D  9�ل  �

 ��ه�2 ا�?��ب آ�ی! إن ��� $�ت آ�� : ا��41 اHول �


ه� أوي و�7ر�2 �
و�Q آ�ی! أوي ، I� 2�E*م �K$��و

ى Hس�1ب أF!!!  +W��ل > ا�p��ا �!�� T
P �G�	..  

  


%�ن شD+ه� �P ه�+Dش !B,	 أو  إن �!5 ب��ت +!W�
 TB,-# 5إن �Z�8�� �
  !!	& ح

  

�  
%�ن و�!5 ب��ت 	& ���!P ه��D	 &	 أو آ� ش�#

�س �-,B!5 أو�+ � A�'�0ا�!+ و�
  !!!!�+وح �

  

�  �G� FG�+aس ون���وآ�م ا A�-(��3 ا	 و�!5 ب��ت خ�#?
 V#5 أر!B,-�� ه�+Dش U?%آ ��!!!  

  

�  !B,	 30�و A�-(��3 ا	 شD+ه� و�!5 ب��ت 	& خ�#?
  !!!!!!و زو��G ر#ً� [�G�P \W ��?!_ًا 8	+ أه
�G أإ���

  

 ��زم  ����D�3 ا	ز �� �#+P S:
� �G�?و�!5 ب��ت ن
 ح��!ً� �,�B شD+ه� 8ن ا�%��ب !B,	 �

�ا ا�Z?!ب

  !!!شD+ه� �� ا>خ-!�ر 
 

�  �Gب-'ور وش  شD+ه� 8ن ا�B+ح!B,	 و�!5 ب��ت
  !!!!+ !!!!!T أح
T ب0-!و� +Ga	�	��G وش0
�G!� �G ب!�:



  
٢٩  

�Q نإ : �� #ا��41 ا� �R� يh�ا F%-���ا �� �Dب 
� اa���امأp1L  ا��)-��Dت a @$5 ی���2�7 رآ��ة إ
� 

@ا�m ا��$1 ���16 إ �� و،  ا��
أة ي�@ دا6F# دا�m أو 
)4�I�ا (j1ت
 	�pل وأو�j9�!!!! V  وا���9��@ ���Iدات ا��


T آ'� Pوه� ��D�ا# �� 
 	3 ش�ء أي	�:�ش  �
وا� !wا�"
�G-#ه� �G��  !!!! ا8��د و��ن�G [!+ ا

  

اعـا�W ه� : ����ا��41 ا� � Hيـا@ Fآـدا �$� ـ � :  

  !!؟؟؟ ج��26 وa م�@ی$2 أآ�ن�
oی@ ا
  !؟؟؟أ�7� إی� ؟ .. ا����ل �7ی�ة وأ �..  ا�?��ب ی
�  D�$تaا D� mت�� �K�T  �ًI1Q �$1�ا...  U���ا ��D#
و>ب� وش!k 	�رةأ ��:T زة�Pو PT
 ن?� و��  ،ا���� 

U���ا �(�	  ا���h#�P Uة �+�� ��!+ه�  !!و	-'#�
ووازع ا�'#3 ��اه� �� ��� ا��)�ب ا�VW وب+د� h#�Pة 

 k!وش 
!�� T:�� �Gإن �� �G�?ن ��+�!!!  
  

  .. $�Dتاa و�D�$ 46Eتاa �7ی� ا�����mوآ}��  �
 
!:�ت ا���س وخ�7D� �
 ن?�FG #0+ه�ا ب-"
� ا����تا�
 �h#�P U�pة أن�G ب!3..  ���ر ن?�� 7+اع �� و#'خ
�ا


�)-�A إ��Gة ن�

-hم  h#�Pة أن�G وب!3.. " [?+"و	&  ح�
  !! 8 و	!��� 3��G #%�ف 	!3 �"-�رو ب��'3#

  
٣٠  

�א������؟؟؟؟؟����אزن���א
	������زאאאאאא��� �
! ؟؟ا���نA ب� ؟؟، ���k و	��5 ؟؟؟ ا#5  ب:T #!!!!!5إ م�� �


T ا���� و��0ن 	� 	�30 ا���T:�� U إPو k!وش �#�-�
 �(�	 T:�� U���و�� ن?� ا �G-أن�� T
P a���	 	h-
و	

ن� وا�)3 ه!������ ح� أآ!' ش!�E!3 اK.. و�+�� رب�� 
  � ؟؟ !!!!!!5 ا��!!!!!!!!!!!إ#!.. و�S #"+��� 	3 ا8ز	 دي 

 

  !!!إننا نتحايل على الحجاب  :ـــــل الحـــــــــــــــ �

  !!!! وعليه طرحة.. الحل إن البنت تبقى بجسم متلون 
  !!وبكده يبقى مسكنا العصاية من النص وحلينا األزمة العويصة 

  
  
  

  

  
 

ارت�1ط L�رة ا�16! ا��اسm ه�  : �
اmا��41 ا �
 !�ن I_ ا�1$�ت ���Tح�D وا�2U�1وا�?��ب ا�pW �# أذه

������ت ب-:�ل ��?%#�P Uب� &D?�!	 5إن �G� �ًp	  �#'	 ��

�� زي 	� ب��ت ا8ر#�ف ب!
���ا � +Wن !!! Uب� &D?�!	و

 �G-#+� �� ��

�� زي 	� آ�نU ب-� D	�(�ا 
!!!! داخ
 D��و #E*م� ��� 
I8�ج@ی@ ی591 ا �� إس��ی�I  زم��

 �K�� D6# م�ج�دی�2 اU�1�ن وا����� nیa !16�ا!!  T:�#و
 5��ا�
�  "ا��)�ب ا�+ا��" أو  "�ب ا���درنا��)"ا

 Q
-"	 �ًD�E?�ح�ا ���3 P ق���س ب-�ع ا���3 وا!!!!!  

  
٣١  

البنات اللي فاهمة وعارفة بقت .. وعلشان كده  �
بتعترف بتقصيرها الشديد في الحجاب بس بتحاول 

  :بتحاول تبرر وتهون األمر على نفسها وتقول 
  

!!  يأو ح��ب م- ح��5ا���' b أن� 	�)� ب� �
  !! ��1# ض�n حD��1ا���' b أن� 	�)� ب� �
  !!!  �  � ب� 	�)�5 ن�أ  b ا���'�
ب�  م- 16! ح��ب �
7# ب� 	�)�5 ن�أ  b ا���'�

��
ح�� آ� ب E��a	  T
P ����&	   !!يوأ �!:
16! أن� b ا���'� ��6Y Hدبا  !  !!! یY #$I�ي م-
!!  - �Lیm أويم�:�ل أن� ح)�ب� �!�m g ب�  ب�Uو�

ة زي 2�9 ا�1$�تأن� ح)�ب� �!�m g ب� �Rم- م� !!  
!!!  م- م���T أوووووي یI$#أن� ح)�ب� �!�m g ب� �
  !!! %٧٠او % ٦٠$�21 وب��:� U�k أن� 	�)� ب� �
 !!ح��# وسE# م- م�8@د 	�)� وا���' b ب� أن� �

#$I�1#  ی�م- n16!  ض� #$Iی ،��Q�$  !!و@ی�Kت 
  

أهF و،  	�)� ن�أ �:�ل:U ب ب�U آ� !!ن ر# س1?� �
 �
ن ا��)�ب إ#��D ا����P Uر�  !! "o ا�?�@"ح�� آ

 	3 رب�� ��-�ه� ا���' �D5 ؟؟#!!!ب� إ.!! ......ب�!! ن!!! 
 !#   !!! � آS وم- pL وأ � �7ر�2 آ@' آ�ی!  ح��

  
٣٢  

!  .... S��� �6F..  مب)' أن�h-�أ��ب وا وأ�+ب 	3  ن�و#
 �� ه!-�Bر ح)�ب�وإن ش�ء اb  ��ربB"�ا !� ا�"��


�ن ��Aاb ه وب�ذن ا�)�#B���ا   :(( !!! ش�#
  

�ا بنت تحط  ..يا أختي ياريت نشغل عقولنا شوية  ⊲
تفتكري الشاب اسكيني ،  قماشة على شعرها و تلبس مثًال

هل الشعر أكثر  !!لالسكيني ؟؟ هيبص للشعر ومش هيبص
سمك فغطيتي شعرك وخليتي جسمك كله ثارة من بقية جإ

  !!!!؟؟متفصل حتة حتة باللبس الضيق كأنه عريان بل أشد 
  

⊳  #�Fإن  ..ی� أ #�
Iزم تa!16�ا n�X�ی$2 ا��وا  
kأآ

ی�ن ا�16! مD ةم
 م�6�ن س�أوأوإث�رة ��2$ I�وأ ا 

  !!!!ود' آ�م ا��18ب وا�1$�ت م- آ�م#  !!!! ا���8�ف
  

ن ��\ ��ب-�G و����G ا��)�ب إا����ت ب-:�ل  ىح'إ�
VW�إ، ا �G-ن �7ح� �G-ش�� ���ه� +Dش T
P  E+حEح�

 g!� 
�Gو��G�0 >ب�-��� :  
  

  " !!  يتي شعرك وغطيتي جسمكياريتك عّر" 
  

⊳  #�Fن  ..ی� أ�B!%�30 ا�و S
] kآ�#� إن إن-� �Pر�
   !!!وإن-� أح�3 	3 [!+ك �Pدي و	�-+م  ���kD�:! k إنب



  
٣٣  

� #�F2..  ی� أ���Z ی� م�2�6 ی� ..  
وب!,Gq �B+ك  �E#� و�:��� د� 	)�F ش$ �
��T نkإ�


 أو  %!�!hاتزي ا�،  ��' ا�+آ�#�B�-�ت أو ا�?�ا

 �'� ب+د� و ا�?�ا��0رد#)�ن أ#�B�ن 8 م- ح��ب��!3 ا

  !! ا��Bل ش$ وا�-)�!F ش$ ��ن� 
  


 أو �#�E 
!E 5+حPأو ب'ي و 
��� ب
�زة �!:� kإن
 ا�W'ر �'� ب+د� خ��ر و:B�	 ا�B,!ه ��م- ح��ب�:� 

  !!!!8ن ���k آ
5 ودراkP ه!�:�ا 	-)��!3 
  

�  و����G أي ح���!� ���
� kإنS�     �'� ��' ا��
  !!!!ب-?�W ا�)hء د� 	� 3��k 8ن ا�)!�  ��بم- ح

  


��� إ�'ال أ�� kإن 
	�P0!�ج و	 Eب� ح� ?�
و 	
  !!!!! م- ح��بح�ا��k �'� ب+د� 

  

� kوإن :!� #��P T
P ن:�ب ب� ���
� +�+� 
!�ن	
 �'� ب+د�D��و   !!!!!!م- ح��ب  وزخ+�

  

  

 !!!!!!يف الحجاب " عك"ااش يا أختي بالااا �
  !!!ـــل ده مينفعش ــــــــــــــــــــك �

  

الخالط اللي إنتي بتضربي فيه لبسك علشان يطلع  �
  !!! نتهيي الزموفي اآلخر تقولي حجاب بالمنظر ده 

  
٣٤  

 !!ي ا حجاب بس مش ضيق أومفيش حاجة اسمه �
  !!!!ومش مستفز  وحجاب بس مش صايع

  !!! مفيش حاجة اسمها محجبة  نص نص وتلت اربع
  !!% ! ٩٠  و % ٨٠مفيش حاجة اسمها محجبة 

  !!!!الم ده كله ـــمفيش الك �
  !!!!مفيش حل وسط !!!!! يا حجاب يا مش حجاب 

  !!!مش محجبة إنتي يا محجبة يا  �
  !!!!يا محجبة يا متبرجة  �

  
  تفاصيل جسمك وحجم دراعك أو رجلك أي لبس هيب� �

  ����������>>>>� �
  أي طرحة مش طويلة وكب�ة وبتغطي منطقة الصدر كلها� 

����������>>>>� �
  أي لبس زينة يف نفسه أو مزخرف أو بيلفت األنظار� 

����������>>>>� �
  و برفان  أو كعب عالي أو بوتأ مكياجأي أكسيسوريز أو  �

����������>>>>� �
  

 

�  #�Fی� أ .. n1Eزم یaة و�W�ض زي ا
ا�?��ب �
�Qو
� ��  aوإ  �ت �# م��ا �Uس� 
�Z م- ه���ن!!!  

  
٣٥  

� mT$ه� ی  +WD�ا �
W# 'ت و#:�ل آ'�  ٣ح�Dرآ
  ؟؟ه� ه�19� �Lت� ؟؟ !!آ�#� وأن� أح�3 	3 [!+ي ؟؟

 mT$د ی�(� +!] 3	 �
W# 'وح #:�ل 	� أن� �+أت ا�?���
 UDه !!آ'� آ�#� ؟؟؟وورآ �  ؟؟�19� �Lت� ؟؟ه

  ..>زم ن
-hم ب%+و5E وآ_�k ا��)�ب  ..ا �I1Q aااا -
  

 من المرأة تخرج ال[  : �Y��ا ا���6Iءو�867ن آ@'  �
 والحجاب, الشرعي الحجاب بارتداء إال التبرج وصف

 ةبفريض أتت فقد حققتها من مواصفات له الشرعي
  ] .ًا شرع بمحجبة فليست تستوفها لم ومن الحجاب،

  

� #$Iش+وط  ی ���-�	 &	 ��� ��
ا���U ا�
� ب-
 �P+%�)�ب ا��او�� 	��U 	3 [!+ 	� �-�ب 	m ،  3ث�

 � �K# وا���Iذ �o مm ا���1
ج�ت ا�6# ا�$1#ذن��G د� ، 
 SK$7 ل�Y:  » تإ� �I6م DK �� Dه�$I� «  ن����5��7 ا8  

  

�P و��لFG � �ًZ#ن  «:  أ�T$L $�ر�ا � ، �S أره��  مD أه

�ن �K ا�$�سXی 
  ، Y�م مSKI س��ط آcذ �ب ا�91

رؤوسDK ،  ���تم��Oت ُم،  و ��ء آ�س��ت �7ری�ت
26O���ا �R1�س$�2 اcآ ،  �K?ی�@ن ری a $2 و��ا D6F@ی a 

  روا� 	�
F »، وإن ری?�K ی�ج@ �# م��
ة آ}ا وآ}ا 

  
٣٦  

  إنك تبقي ملعونة ؟؟؟؟يعني إيه إنتي عارفة  �
  إنتي عارفة يعني إيه مش هتشمي ريحة الجنة ؟؟�
  إيه اللي يستاهل يف الدنيا دي كلها ؟؟؟؟ ⊲

 

� S�vI�ا oوا  
�������EF ض�ع���ا .. 
�����EF �

ي �@ ..  اااااااااااااج@اااا�Wض�ع م���م�6�8$�  ..ا D��و

 �$  !!! اج$� وه�ا �ه���ن 567 م�إ $� ��آ
یD إن ح��
  

ه���زن ��67 آ� ح�ج2 6�7$�ه� �#  م��انی� أ�F# د'  �

ة وآ�1
ةآ� .. ا�@ �� �*L  �$���72 أT�?L #� 26م���                                                                    

 �K�67 4}رةوه$�?�س��9ل اk�  !ً وa یS6v ر� أح@ا..  
  

  

  

  

نصحهم حد بيخاطب البنات وييد لما ولألسف الشد ⊲
  :في موضوع الحجاب ، تالقي البنت تقولك 

؟؟ أم�ت  �T# یI$# ؟؟ وa أ�1!  �9ب #  � �7ی�یI$# إ

ح2 أح�D �867ن ت��
یp ؟؟E�ا m6Yأ aو!!!!  

  


�D ا�B+ح أ��Z ب����� ���س آ-!+ إن :ه9���  �:� k
�Q ح- .. !!!!+ !!!!!!!!!ب0-!!!!!!!!R� 8ن �
إن-� ا�:��ش ا�

إه� 2 ���# 	��!�ه� ح)�ب دي 	 A���k ب���a+ د� 

T ا��8 �� �
G!-D !!و�6?��ب و��س�م P � #XY�$م- ه�


ی �T� وه�#91 Lون إزدواج�2 م�9زة@ ��T  m2 م?!!  



  
٣٧  

� �ً�WR� � إ .. أم� أ ���Yه9@ر أ -�� �K�I6Y .. 'د
و
�K6�8 د' و567  �K��1�6# إXإ� ��ه9� �  !��1� د'م��?�

  


\ وح!'  �E k�	 \
Bواح.. أن� ه \
E وب�ذن .. ' ب�
ه$*�
 ح�ج2 واح@ة ! إح$� .. ورك اb ه!�0ن �� 	:'

 ه--,!+ و�-S�a ��ح'هحو���G-P آ�  ..ج�ا � ���  ..      
�ّ  
�,!+ي ب�  كن� h#�Pأ.. أ#��  ..�� أ � ه46E م$� ت*��

  :� �# ه��9� #��T$إ .. -k �� ��� ا�B+ح نّ!
  


ح2 �867ن أTF# ز �E�16! ا  ..ی$�# أ � 

ح2 �867ن أرض# ر# ح#1�1  �E�16! ا  ..أ � 

  

�  
ح2 دي و���G-P ��� ه-:?� �'ام ا��+ا#E�إن ا #Yه��
ه-"-�ري  
:��Q!! -��ً!eق 567 ا3دي �� م- م$�س21 �$ّ�

 ا�W'ر أو :B�	 �B,� �
  ..ا�"��ر ه-
��� ا�B+ح ا�
�� ن ��1� م- م$�سa 4 �$ّ�ه��Y# إو���G-P ب+د�  �


ح�� ا�E�ی26E� aو !! -�
 �!e�: ب+د� ��
ه-"-�ري ا�
 kح)�ب �

%�ن ��0P رب�� ��+# �
ا��ا�A ا�?Z?�ض ا�

  ..ا�VW و��0ن� 	�)� ب)' 
�  k�!P �� ��
 وD�E ..�ًI1Qً� >زم ا�%!�Bن ه!h#3 ا�

 pW�ب ا��?���aزم ه�?�# إن ��6� Yأ aًأو ج���Y 
�ً  !أLً� ج���� ح�4 م$� ا�K@ف Hن ،I�1Q# ود' �P  ج}

 k�
0 ب�)�بk و�
	 ?+ح �E#+ 	3 ا�ب� آ?�# إنk 	�ش!
  ..وP�E-5 5 ح�!�5 �ن5 اخ-�ر ر�� ربب

  
٣٨  

⊳  #�F2 واض?2  ..ی� أأ � �7ی� أس��� سxال و�7ی� إج�

ی?2 م$� Lإ �# .. و �ی?2 م$
L 2  ..!!أی�' إج�

  

�16� د' ��� ا�$�س � ی� ت
ى� ���8 .. �$
وا ر��T�

وا ا��E�8ن ؟��T� aى  ؟؟؟؟؟؟؟؟و

وا �# ا�@یD ی� ت�T�


وا �# ج��� وری?�� ا�?6�ة ؟�T� a؟؟؟؟و!!!  
�9���ا ؟؟؟؟؟�9���ا ر$� ی�1k$� وی�K�1k  ی� ت
ى� a؟؟ و

  !!!!ارح�$� ی�رب م$�K و I�ذ �o مD دي ���E 2 ؟؟؟؟؟؟
  

  !!!!!!!!إنتي عارفاها كويس أوووووي  طبعًا االجابة �

  
⊳ #�Fی� أ .. #Eح ��T  زم� $� �# �7دي ��ب يأ م��ن 

، ... .........و... .......و وب��ت وأ��م ش��D أ[�ن� ،
 ن-�إو#'D	 5	ا'� P5!و� k-3 ��ب	 U�� ق�?� �Wـو�� 

k��� � ه�
وح ��Tك م� I@ ت6�R# .. ح- ح-�Iی�؟؟إ ی   
 ه�
وح وa ؟؟ رآD��I وی6W# ا����دة ی��4 ه�
وح�

� وأ �ح#إ ��S6 ی8�ف �o وا���Iذ�I2 �7دة یU؟؟؟ س�!!  
�#6�Rة ت�K8��16 �#  �ر اY 591�  !!؟؟؟؟ يااازاإ �7م�6 
�#6�Rه� ت �رس� #� �Zرة دم��W �K6�� وات�$5 ی�إ 

  !!!وآ� د' �# م��ان س��Uت�  !!؟؟؟؟؟؟ س��K�7 إی�

  
٣٩  

⊳ #�Fض ..ی� أ
 ..ا��T$2 م$mه� ا���
 و ا�?��ب مD ا�*

%�ن آ'� �� ا��'#� إن �!'ن� Pو	��  : ��ل � ز#' ب3 أ

  

 ِدْح2ُ�َ �� أه@اه� م�� آ�Eِ1ْYُ 2T�k~2ً � اo رس�ل آ�� # [
 ت !16�S �� م� :��9ل ، ام
أت# ����ُت�K ، � ا��#16

2ً~�Eِ1ْ9ُ��6  ؟ اY) :�Kأت# آ��ُت
� ، ُم
ه� :��9ل ، )امI��6� 
 �� # – ا�k�ب ت?� ُی�I� !ُ1َ6ْر وه# – �Zُ��K� 2ت?

   5 ا8���ن�ح�� ]"  �v7ِِم�K ح�Sَ َتAَWِ أن أ�Fف
  

�FیA 567 ام
أة م�2�6 مD ح1�1# وح1�1�  �ا�#1$  �
D16! م���أو إن ا AL�ی  �Kج�� Sی?@د ح�!!!!  

  

  ؟؟��� م- �Fی�T  567 2T��F  #��67 ..یA � ا�#1$ �
  


 7 � ا�#1$ ��*���6 # ..��T  567 ي
�*�  ؟��� م- 
  
cي �1! مD ا�16! ا���ض2 م-  � ا�#1$ � ���� ��

$�8� د' ه�W@ق إن ��� �� !16
ج Rم�2�6 ت �!!  
  

��K ا�@یD ا�6# ح1�1� ��� �7ی�ة ت�� # س��$2 ُی � DIE
� ضّ? � ا�#1$�?Lوأ �6L��867ن ی SKرواحc�ا 

  !�# جS$K ؟؟@ة وی$9}وآ# مD ا�6R�د وت�� # م�2�6 م�ح
  

�  ���56
 #آ$� ی9���و ا���9م2 ی�م � ا�$51 ت�9�$F �# 
46Y ل م� آ$�#  ا3س�م@
ی� ؟؟ 
�I# رای��تW$وت!!!  

  
٤٠  

⊳  #�Fی� أ .. �$�9�ل �7~ وج�~ ر:  

  ١٩:ا����  ) َتْرَضاُه َصاِلًحا َأْعَمَل َوَأْن(           
 

�  �$
ض# ر� p��L ��7 �	& آ�  !!یI$# م- آ
 وب-A!B و�(�	 U:ب �G�اح'ة حUB ح- ���ش ��ق را

� ا��W�p زي م� ر$� أم
 �867ن .. رب�� �I�زم ی��ن اa
م #�0ن ا��)�ب زي 	� ز> ..ر$� ی��619 وی
ض5 �$$7 

  !!! -:��رب�� أ	+ وإ> 	& هُ!
  

 ⊳ #�Fی� أ ..aإن اااااا #�
Iزم ت�7$# و7$ #$Z �$..  ر
��K راس� و�9��# اD7 #$Z o ح�2 ا���9ش ا�6 2�E*م #


ي �Z Dم Dأ � أح�!!  k��7و k3 ح)�بP ��] bا
..  ت$27�Q �IT ا��1Iدا�G ، a o ــــــــآ
 ��Pد�kو�!7	k و

 D�9���ت9�ى ا �IT$ت a oا..  
-  U���و�� ن?� ا bا k���ة و�W
� kD!!Z� �+Z# <

 k�+و�� k��!0	و g!Z�اR� k-ح��W	و>د وآ� و
7�D	 �0! .. �1دI�2 ا�WIم '
Xت a oا .. a �اo 7ّ� وجّ

 

 ا��Tج�� aو 

 ا����Tآ '
Xی..  
  
  
  

  

  ..ولكن إنتي اللي محتاجة للطاعة يف الدنيا واآلخرة  �
  ..شئ يف حياتك  إنتي اللي محتاجة لربنا يف كل

  .. إنتي الضعيفة الفق�ة اللي ال تملك� أي شئ
  !!!بتتنفسيه وإال هتهلكي  ومحتاجة لربنا يف كل نفس

  



  
٤١  

 و#�رب .. ا�?��ب م��K� 5$I# ت�� # أ�F# ی� ی�رب �

ت� ت*�
يv  29�X�6?��ة ا� ��+Dو� k-�!� �
 خ-h��G!-إ ا�


�ن ��Bوب'ي ب�  م���16- �� یI$# !! 	0!�ج وش�#
  !!؟؟ 2��Y ���# ه�591 م- بأ م�� م?��E- وأ س��ی�إ

���� oوا S�vI�إ �# ا ����Y 
��� آ@' مD أآ1���
������ !!..  
 Q�ب ر2W�F س2I6 ت�� # إ � مD أ56Z إ �#اo و ����
H�1 رضا� �K�67 @Fوی� �K$6# م�ا m18ت� ی�K� !!  

  

    .. يا أختي الحجاب ده نعمة من أكS نعم ربنا عليكي �
   .. كريم وتشريف للمرأة ا�سلمةالحجاب ده أعلى ت �

  

  ... 	+�T ا�:
�ب ��D# k�(�# 3P#� أخ-�  ا��)�ب� 
� ��D# ��� ض�?Z� #اري' k���?	 �G
 ���kو#���  آ

وا��?�س ا� ا�"�#� ا�D!�ن آ� 3	p!�" ...  
� ��D# �a���� T
P ب�

T و���FG#'P ا�%��ب �P �] 

Fه+Wب ���ا A�-(��ا �?�� !���
F و��0ن� رآ!hة أ...  
    

⊳#�F& ��ي ..ی� أ	'#3 �5.. #"�:�� ا�h'#3 رب�� أن�رأ� ا 
x8ون S67وا��R�n أ..“ا��R�n” ه� ن85ب��  ورح� �96F 

�  �I@ و�867ن  ا�'�� 3#� Jنhل�،  -�I أح56 ح��ة ، 
 Q�R� 30�ر#3 [!+ ح��إو':	 �ً��Eإ ��D�
  �
 �� ا�

 وب: T	��D�-( ب!D-�+ه� �D:!'  .. '#��إ#!Dور�!!!!   

 .. ا�l SK6م�D.. ك اaدرا ح�D ا�SKT و 
زY$�ی  �cل اo أن
..  

  
٤٢  

  ..!واحدة .. بس واحدة .. هتغير 
  
�9�ل  ���� �$أنا عارفة إن لبسي مش صح وإني فعًال   :

 وده مش الحجاب اللي بلبس ضيق واستايل على الموضة
أنا ناوية أتغير بس ، بس بصراحة وبصدق  أمر به ربنا

  !! أغير لبسي، الزم التدرج علشان أقدر  واحدة واحدة
  

ول هطول الطرحة شوية لحد رقبتي ، وبعدين األ نا مثًالأ
أطولها شوية كمان لحد ما تغطي كتفي ، وبعدين 

  !..ولها لحد ما تغطي منطقة الصدر أط
، وممكن ألبس دلوقتي بناطيل جينز واسعة شوية 

ل مفتوح لحد وبعدين ممكن ألبس عليها جاكيت طوي
  ..لبس حاجة مقفولة أالركبة وبعدين ممكن 

.. وهكذا .. ميك أب بس خفيف حط وبعدين ممكن أ
يقولولي الزم تعملي كده وتتغيري صحابي بأوكل 

وبعدين ما هو .. واحدة علشان متزهقيش وتتعبي احدة و
.. تحريم الخمر نزل بالتدريج علشان التخفيف على الناس 

والتدرج أصًال سنة كونية وربنا .. يعني الموضوع عادي 
وعلشان كده الزم  أيام ، ٦خلق السماوات واألرض في 

وطالما نيتي إني أتغير فربنا .. نطلع السلم درجة درجة 
  ..!!!أعلم باللي في قلبي وهيحاسبني عليه 

  
٤٣  

 ����ع ب����� �  ..أوً>  � :ه9���  ���إن ا�-'رج 
#�م و>زم أ ٦آ�ن! ورب�� خ
g ا����وات وا8رض �� 

 
A ا��
F در� در�Bن..  � c����آ# �# ا�Iم nTم د' م�
�ً1��Y16ً� وY  ، D��إن و �$�� @F�  زمaم د' ُم���ی� ا@? @�9

8#ء  [  : � ا�#1$ Sت�
    ، �cت�ا م$� م� اس�S�IEاذا ام
  روا� 	�
F  ] �@7�'و إذا  D7 S���K �#ء 


ىFوإذا [ و�# روای2 أ S���K  D7 ا �#ء�K� �� [   


ىFوإذا[  و�# روای2 أ S���K  D7 ج�$1�' �#ء�� [  
  

ـ��!�� ا��'#� د�  ������ � �P�B-�،  ' ��ن\ ا8	+ ب�>
�G��ن\ ا�� �� g
Eن آ'� ،  وأ�%
Pو �G���ك ا+� \(#

5 ��
 واح'ة ب� �!'�P ..  م ��ل�	Kوي �� ش+ح5 ا���ا
D7 S �#ء وإذا  ���K( �وأم� �Y�� :  "�G_ا ا��'#� 

'�7@�(  �Y�Q567 إ �K� "  
  

�  4�Q ?@ی��59 ا  ؟؟؟د' ؟؟یI$# ای� 
  
  
  
  
  
  
  

� م6E�ب یI$# ا��@رج  �� �#و��D .. ُم�1ح I� 
� ا�h#�دة 	3 ا��P�Bت وا�����D#� 3  ..ا����?�1ت 


� در����� و�:+ب��  ��Pل ا�
� �hودوا8Dو� ������آ-+ أح
خ+اج إ!� ووا�"� 	3 رب�� ، زي �!�م ا�
!� و7!�م ا>��!3

W�+ ا��ل ا��P.. '��ت ، وأ��إ  .. ���W�ل ا��P8دي ا
 وا>�-D'اد وو[!+ه� ��B�\ ا�30 ��0ن ب��	   ا�+[�

 و!�Z-�واbا '�P ن�� إ،  ، ��-'رج �
��7ل إ�!�G  ا��+��
  !!��D ا�?+ا�e و�+ك ا���+	�ت 	?!�Gش �'رج 

  

  
٤٤  

�  �ًkم #$Iر إ �  ..ی
Yو ���F #6W��� واح@ م- 
 #6Wب�  ..ی��ب وی +Ga�ا �
	!�?D& #:�ل أن� ه�'أ أ7

وبD'#3 ه�'أ أ7
� ا�WD+ آ��ن ��'ة .. ��'ة شG+ آ'� 
 +Gء ، و�� .. ش�%D�,+ب وا��ا �
Wه �'Dب �

وا�%G+ ا�

  !!!م�$IT- !! ر	�Zن ا�)�ي ب:T ه�:T أ7
� ا�?)+ 
 �G!
P ����#و 
�ات ا��?+و�W�ا �
W# ?+وض #�'أ��ا

، و�� �+ك �7ة ��Gًا أو ب'ون �'رج  آ�K6 م
ة واح@ة
 �G��D#ًا #-�ب ��رًا و'�P ة�W�#�\ ا ���3 #'Dوب ،

#��ول و#�� إن 5	D?�!& #�	5 #�%� 	3 [!+ه� #�'أ 

T ا���3 ا���آ'ة P ����#. .آ'ة�	,!+ �3 ا#'Dآ'..  ب 'Dب� 


� ا���  5ن8 ؟؟؟ ��� 59.. وه0_ا  .. �:!�ماW# ب'أa ب� +G
D�ب� أو ا +W.. ة��W
و�� 	�ت وه�  .. �G 	�زال ��رك �

T
P \�
�ات ه!-��W�ا �����آ� ��رك   �

�ات ا�W�ا
�Gآ+�  !! _Oا
T�داء اc  !!���T- ت@رج �# اa���ام 

  

 ،  ..وآ}��  ��+� �Bواح' #:�ل أن� ه-�ب وه� &D?�!	
	+ة ،  ١٠٠	+ة ب'ل 	� آ�U ب�+ق  ٢٠ا�%G+ د� �G�+ق 

 !!م�$IT-!! 	+ات ��' 	� أب�B ١٠ق وا�%G+ ا�)�ي ه�+
 U�+P ����E%$ د� ح+ام >زم إ�5 أن ا
ب5�P 'D وا�+آ5 آ

  !!ت �م�T- ت@رج �# ت
ك ا��?
مHن !! واح'ة  ة	+
  

  

 
،   شيء ا�حرم ن يف الف3ة اللي أنا بتدرج فيها يف ترك الأل �

مش هكون لسه بعدت كليًا عن الحرام ، يعني خالل كل الف3ة 
  !! دي أنا ببقى لسه مستمر يف ا�عصية وباخد ذنوب

  



  
٤٥  

  ،بتدرج فيه ده هكون ويف نفس الوقت اللي  �
  ،جر أو ثواب العبادة باخد أهكون لألسف مش 

  !!!صلتش لتحقيقها فعليًا ألني لسه مو
  

�  #$I؟؟إی� ی  ��D#إه� و��
 ، ن-� 	�ش! ب��-'رج �� ا�
 h�!(� ��!0�آ� أش�0ل ا�
��  و ، و	3 ب'ي �?!�U ، 	3 ا

 �

!�G �� ا�-'رج �-إا�P ���:-)�ب ن-� ب��ا +!!, ،      
ن ��� k�� 5	I1Q a.. 8 &ً�  ؟؟ه� ب-�خ'ي ح�� واح'ة 

 �P+%�)�ب ا��7?5 ا �'�P!! !�I��ن-� ��5 إد� ؛  
 �)��D �� ذن�ب ���P �
و�� آ� خ+و� ب-"+�!�G ب-��

 k�?ت�����������م�ین�U���ا D  ة ح+ام+a!�0 ب�0 ن�إ ،
8k5  ن�P �G���-�+ج ا�ق ا�B5 �� ن�� !!  
  

  !!يف ا�حرمات مفيش حاجة اسمها تدرج .. إذا  �
  !! مفيش نص نص هنا! صح يا غلط  فيه يا �

  
� 1� ��و أ	�30 ���� ��' رب5D  ..�ء ��رغ  �K$� د' 

 5?W5 أن
و�30 �� اKن�ء �!Y 567..  5@ر اس��7�E� .. و آ

'.. ث:\ �8ن5 ه!A!Z  ؛ م�$IT- ت���1 وت9�ل ه�@' 

 5
�D-ب Uإن �
وه�}ا ح�ل ا��L�I# وا��?
م�ت .. آ� ا�
  !@ �K$7 ��رًا @ون ت@رج aزم  I1.. �# ا�469 

  
٤٦  


� ب!�-'ل ب��-'رج �� ��+#F ا�"�+ ب�����   .. ث�ن!ً� ��

T ا�-'رج �� �+ك ا���+	�ت ه�:��5 د� P PQ�F س��Y!  

  

آ�ن ا�-'ّرج �� ا�-%+#A �� ز	3 ا��ح� ، [   :�Yل ا���6Iء 

��P Tد� P Fّد#�5 ، و أ� b5 ، ح!� أآَ��َّ اP�B:ب�ن AB:و ان

�:� ، 5-�Dَ�ْ�َم(: ل ن�َأْآ6ْ�َُ� اْ Sْ�ُ�َ Sْ�ُ$ََوَأْتَ�ْ�ُ� ِدی Sْ�ُ�ْ6َ7َ 
#�ِ�َIْ ِ ( ة'e���%�رع  ، ٣:ا�أن #)�ري ا k�ذ 'D8ح' ب �!
�

 Fِ0و ُح ، T��D� bا F0ح �!
����ن5 �� ا�-'ّرج �� �� F!0��ا
��م أو ا�-�ب ، إذ إّن ا8ح�0م �' Kب� 'GD�ا �p#'�� 5�ِ��ر

:-�
T 	اP 5ّ+ت��� ، و � � �TZ اb و ر�WD�ا bب�.  
و��7ب- 5�Rح�0م   ������ع ا�-'رج ه� �g!�B ا�+��ل 

 و�!� ��D ا�-%+#A ا�_ي ه� b وح'�، و	� روي !P+%�ا
��ریً� إ�!�� 3P آ� �g!�B ا8ح�0م وا>�-hام ب�G أن5 آ�ن 

، ��F0 ا�%+ع �� �)�\ ا���0رى �
�Wة �'  دون ت@رج
��
 وه� و�F #:-+ب أي 	�FG 	3 ا��Wة ��رًا نا�-h	5 ا���


م� �S ی�@رج أي م$SK �# ا�Y3ع و7$@م� ُح�0+ان، 
� آ�ن إ�K$7 �7�Y ��ریً� ،�K$7  3ب +�P 3P آ�� روي

�F #:�� ا�-'رج �� ��?!_ أي حF0 	3  �، وه�  �ا�"�Bب 
��م Kب� 'GP �p#'��3 ا�8+اد ا	 T-م، و> ح��Kأح�0م ا


ّ��  �� ش+ب ا�"�+� ، A#+%-�ا !
��g ب!�ن5 �� 	+ح ��!�
 ��+#F ا�"�+ #m U�hَی� ( :ن �Kََأی� Dَ~ِ}ی�َمُ$�ا اl ��َ~ ِإ 
ُ�ْRَ�ْا 


 ا��Eَ�ْ~8ِن 7ََ�ِ� ِمDْ ِرْجٌ! َواْ�cَْزَ��ُم وَاْ��Wَ ْcَُب َواْ�َ�ْ�ِ�ُ
  ٩٠:ا���e'ة ) ُت6ِTُْ?�َن َ�Sْ�ُ~6Iَ َ��ْج1ُ$ِ�َ�ُ'

  
٤٧  

	'�P U�hن � 	��د#5 أن #��دي ��  �، أ	+ ا���ّ� ه_� ا�#
U	+ّ"�+ �' ُح�أَ> إّن ا ، ؛ �0�+ت ا�'�ن�ن،  �k0 ا��'#�

 ، � �Yل وُأر#:U ا�"�+ ح-T �+ت �� ِ�k0 ا��'#�K�

 ، a ت�6�8 ه}' ا�ی2 ؟ � ا�#1$ �R�ا Dأّن م@م ، �K$ح� 

��اًء آ�ن 	'	� F
 ً�> ، #� أخ� ، �G_� ا�# �%�� آ� 	�

T ا���
F أن #�:�د ��F0 ا�%+ع ، ��ل P أو > ، و +�"
�

 T��D� ) �ُ�ُ�6َُّ� َوَرُس�5 اXَYَ ِمَ$2ٍ ِإَذاxُْم aَو Dٍِمxْ�ُ�ِ َوَم� َآ�َن

ُة ِمDْ َأْمِ
ِهSْ َوَمDْ َیIِْ� ا�6ََّ� َ�َRِ�ْا SُKُ�َ ًا َأْن َیُ��َن
َأْم

  .٣٦:ا8حhاب )9َْ@ َض�َّ َض�aً ُم�1ِ$ً� َوَرُس�َ�ُ� َ�
  


T ا��?�س  -P Q!?"-
، وا�_ي #:�ل بJن5 >ب' 	3 ا�-'رج �
	� أ	+ن� إ> ب��-�?!_ ا��+#A واKذ�Pن ��F0 اb ن:�ل �5 أن�� 


T ا��?�، و	� ���hP 5 و��  P %'ة�ا F]َو5�َ7َ َأْن  (ر

 َ�Sْ�ُ َو5�َ7َ َأْن ُتِ?�1�ا �Uً�ْ�َ َوُهٌ�ْFَ �ََوُه �Uً�ْ�َ ُه�ا
َ�
� َتْ�َ �َ

إ> �!5 د>�   ، ٢١٦:ا��:+ة )َ�Sْ�ُ َوا�6~ُ� َیSُ6َIْ َوَأْ Sْ�ُ َ�� َت6َIُْ��َن 

T أن ا�%+ع > #��J ب�� ��Gا� ا8ن?� و�"-�ر�، وإن�� P

،bب5 ا +	J# %+ ب����ا V
W# ب�� ��J# aم  وإ�L #� A���
�� رم�Xن  �
ًا آ�مً� و�S ی�@رج K� o�7 ا
� @Yو

ا�@اء مD ث�ث2 أی�م ثS أس1�ع  ت�9�E ا�$T! روی@ًا روی@ًا
 #� 
�R�ا D4 مILم أ�W�! ا��ة أی�م وه�}ا، أو 
87 Sث

Dی
�k��ا 
v  5 ،  ؟؟؟؟!� Tأ� '� bا �!��وآ_�k ا�:-�ل �� 
  ،  ا�-0
!Q ب�0D ا�-+�!\ ا�_ي ��ح� �� ��+#F ا�"�+ 

  
٤٨  

ی�9ت6�ا 87
ة �:' ُأ	+ ا���	��ن �� ب'ا# ا�:-�ل أن 
SK��Iا  أض�
��ن  !ضAI 7@دهSثF ��ء ا�-"?!Q إ�T أن #:��

Q!?"-�ا 
G�  T_ا رد وا�V ،آ�ن ا8	+ �� ا�-'رج ب'>�P
Q!?"-�ا Fث gب�8ش Q!
�cم
 ا��8
یo m وأم
 ا��$�T}  . ا�-0

 ��� �!5 ب ،�$�67 ��P < _ي�ا U���ا �� �ً?!?"� A#+%-��
و�%'#'ًا أو �%'#'ًا و	3 ثb �G� �ً?!?"� F وح'� �!� ��� �!5 


T و�5G آ�� أ	+ ب5 اb و> آ�م P �_?ن� S:� ، +	3 أ	.  
  

 ب�!� ا�-'رج وا��'ء ب�8و��#�ت�ن5 � ..ا��@رج ا�@7�ي أ	� 

ی29 د7�ی2 ووس�26 > #�+م ح�ً�� و> #�� ح+اً	�، Q �K�

2�7
  .0ً�� ش+P!�� و> رأً#� �:G!��، و�!� ح �
��� ح+	5 اb ور����G� 5 ح+ام و	� أح
�G� 5 ح�ل ، 
?�4 ا��م�ن  #7
� ه}ا ا�?�S ا�8L�@7�ي ی�@رج ا��وا

#7
� �# ا�?�S ا�8F@ی� a@7�، و��ن وح�ل ا����ب�  وا ،
�ًp	  + ب-+ك	:��ر ��� ا8�اف ب��B�%+ك وا�أ ب-+ك ا'�#

، و#J	+ ب���Wة ��� ا8	+  ���ع ا���Dزف ا���+	
�'W�وه0_ا  ب� ،..[ ..  

  

  
  

 في التدرجعمال بالنيات وهي نيتها بس األ  : ه�9��# ����
ولما تتدرج أحسن ما تقلع ..! التوبة وربنا أعلم بكده 

  !!!الطرحة وتبقى مش محجبة خالص 



  
٤٩  

� 30	��P  ... &D?�!ل ب���!�تن�� ا8إ D� �mً� :ه9���  �
  !..أداء �� ا�?+وض و�+ك ا���+	�ت � ���ح'ه� ا��!

�  ..ا�$�2 ��ح@ه� م- آ�Tی2 IT�زم اa .. ااازمa {�T$��ا..!! 
��	A ا8ذان د���-� و	�D'وش أي P_ر و���D# 5�0 واح' 


� وبW!& ه	إن� أ!:�ل  bن!-� إن� ن ش�ء ا �
W3 ه	
ن� إن� آ�نU ن!-� أه!:�ل �+ب��  �� 	�ت ا�%G+ ا�)�ي ،

  !! �ًD�E	D?�!& !!! ؟؟ د�-0+ي #�?A ؟؟؟ �? 7
�أ
  

� Z '2 د�K9� 7@ة�Y � @$7 إن 

ة ج@ًا ��K� 9�ل�:  
  ..!!!النية الصالحة ال تصلح العمل الفاسد 

ح�D م� ت�I69 ا�?��ب أ���ا ا��@رج م- ا�#6 �9أم�  �
 SK��9$ه ، ���F '@آ �1Y �$��Y زي م�:  

Y Dً�وم�L؟؟؟ �ل إن د' اس�� ح��ب أ!!!!  
  

  
  
  
  
  
  
  


� ا���Gردة  ..ا��)�ب �+ض آ���Wة Wأ��ل ه A?�# ه�
 +Ga�د  ٣ا�Dا� ���3 #'Dت وب�Dأرآ ���5 أو !
Wه A�-�٤ 


!& خ��� W	 �	 3�وه� دي #�!! !ود� أح �G��:T ا
 �G-P��وآ_�k ا��)�ب .. أب'ًا أب'ًا .. D�Eً� > !!! ؟؟�7ة 

 5Eض ب%+و+�!  .. ��
  :#:�ل ا�'آ-�ر ا���ب
 ] !T$�ا m@رج م��أن ا a2�7 ، إ
ا��@رج مD ا��L�9@ ا�8

� �Yم ��67 ا�@��� وه� �Lأ j�Xأن ا��@رج a : م?�ط 
��?�1ت ا��) ١( :ی��ن �# �ب ا�8
ع إa �# أم�ر ث�ث2 

  .ا��ه@ وا��رع ا����?4 ) ٣. (ا���
وه�ت ) ٢( .

  
٥٠  


�ب وا�\ B	 �� -'رج�ل ا��Pن إ��نKأن #+#' ا �	وأ
��م  �G_ا ح+ام 	� �ًp��Wة أو ا�W!�مآKو> #)�ز �� ا ،

ب� #)\  وa ی��ز إد�Fل ا��@رج �# ت
ك ا��?
م�ت ؛، 

T اKن��ن P�G2 و، ح�ً> �+آ�WIم�دام ه$�ك م � H �K�
Iت

 !!اK�  o$�ك ح��ب �$� و �D، ت�K�67 S�9 م2�WI و، 
bل ا�� )�ِرَم َتDْ�ُ َأ1َ7َْ@ ا�$~�ِسات~nِ اْ�َ�َ?(:  � و�G_ا ��ل ر

  ] .��P 30' اb 	3 خ!+ ا���Dد وً>أأي اب-3P 'D ا���+	�ت 
  

رح�5 اb �� آ�م راااااAe وه� ��ل ا�%!� ا�%D+اوي  �

T ه_ا ا��'#� P g
D#) ِس����ا 'َ�َPَْ�َ��ِرَم 3ْ0ُ�َ َأ�اْ gِا��: (  

 ] �$7 @Iت��T  D7 46� .. آ� �P ح
م� اo ا
aًأو #L�I��27 ..  ا�E�567 ا ���� إی��ب و��� .. ثS ت19

اI@ اHول D7 .. اHول اس�T  46� D7 ا��2�WI  ..َسـ46 
 2�WI��27 .. ا�E�إی��ب �# ا �درء .. وI@یD ا�7

.. Hن ا�27�E ه�591 ث�ا�K �� ��� ؟؟؟؟ .. ا��2�WI اHول 
 D7 A�� ، ك
�Z 567 رر
إ �� ا��Y 2�WI@ ت��ن ض

aً2 أو�WI��ث� �ً�  ا 
�R�ا �  ] ..وI@یD ا�7
  

ي اااااااإزا!! تغير مرة واحدة بس مينفعش أ  : ه�9��# ����
و طويل و أخرج من غير ميك أب و برفان   هقدر ألبس واسع

!! مينفعش طبعًا .. تغير مرة واحدة إزاي هسيب كل ده وأ
اللي حواليا قالولي هتتعبي من التغيير وكل الناس 

  !!!المفاجيء ده وهترجعي وتبقي أسوأ من األول 

  
٥١  

ه--��D 	+ة ! ن� ش!�E!3 ا K	�D b�3ذ بن :ه9���  �
 � إیI$# ��� ت
ض# ر� وت?�# �� ؟؟؟ �!D# 5!!! واح'ة 

4I�
د' ؟؟ ؟؟؟ راض# 7$� ه�?�# 59 د' آ�م !!  
����ن اb دي ن ش�ء إوراحI  2��T  2@ه�راح2��T  2 م�

 bراااااق إ-)+ب� و�%�وو�� �' ها k�5 ار��-� وب�#...  
  

  ��� م�$IT- م
ة واح@ة ؟؟ :ن?�k #� أخ-� إ�J�� إن-�  �

T آ� ش$ �'#+ ه� ��� �P آ�1
 567 ر$� ؟؟؟P د� رب�� ،

أ	+� �
%$ آ3 �!�0ن ، ب!'� �
�ب ا���Dد #:
��G آ!Q #%�ء ، 
 ��D# #�2v?�  30�	 �0!7�D	 !�� آ��و� k��� ي+!,�

 �G
وآ��ن ،   �� 2 ت� ��F 2اااااااا��إوت91# وح!��k آ
SZ آ� ا�D�T وا��?D ث��2 وY�ی2 رب?�Z اb ��0ن� 

��ءاتaم بأ واh-
	 �
:��P 5%+ة وP%+#3 آ-+ 	3 ا�
 ��  !!!وخ��!3 

  


 �# د' 
اااوا���kل ا� �K1��ا mO7�ن" ..اا
 !! "س?
ة �

!"-	 ب:�ا إل آ�ن�ا دو a�� أ#5 ؟؟ آ�ن�ا إ#5 و�� b اء'P

 ب:�ا a�� وب!��رب�ا أوب!��رب�ا رب�� ، و�� b !�ء�و

%�ن5 P ب� ،

%�ن و#��Zا ب�[P FG��!ش$ وه� ح T

!! ر��� !"-	  !!!آ� د' �# �?2v  !!!!؟؟ 

ع إ�T ا�G'ا# �T 	3 ا���س ب!�:
��ا 	3 ا�Z!�آ-!+ �'ا	�� و
 
� �Y P@ی
ر$� 567 آ� أ�F# ی.. #�م و�! .. ��!
"- &

 k��:#و k�?3 ن	 k�J!# ن�B!%�-�!� �-,!+ �ن-إا�	ي !!!  

  
٥٢  

� ی�  �Lأ#�Fأ  oا Dای2 م@K�ن5  ..ا����و��D�T وه� 
�� آS�6 �17دي ی� ( : ا�
� وP'ن� و��ل �� ا��'#� ا�:'

 �ن-إ#��D ، روا� 	�
F  ) أه@آS ��س�K@و #،  ه@ی�� مD إa ض�ل

�Eأب� �  ، 	3 رب��  ��+ب يب'أإوب�8���ب  يوخ'ا�G'ا#

 k�!D!ب F#+0�ا k
و#:+بk وآ��ن  �و#G'#0وه-��� ا��
ن?�k  ي� b و��ه'	A اb و��� �7'�أ �ن-إ#k-�p ، ب� 

  !!�Gش !�� �-�ح�ت ورح��ت 	--"!
ه-�إن-� و
  

 �G-P�� دي و�D��ای2"اش0+ي ا@K�2 ا�I " ب� �a���� kن
 �G!
P ،%-� ا>B7?�ء وا�Dي ن+D ، �Dن رب�� إن

ن �!5 إ	A  ، ن-� ب��_اتإ �ن-T ب��_ات وه'اآإ �اB7?�آ
��م �'#3 اKح- T	G-'وش ��5 !3 [!+ك !!!!#!!	�!!!  

  

�!+ و�: T�� �P'ن� واح' ب!,+ق �� ب�+ آ .. أ�F#ی�  �
ه� م��D ی9�ل أ � ه��� �# ا�?1� ،ح�� ا��)�ة ا�
� ه!�:_�


ج مD ا�1?
  وأ59 أm6Q آ� ی�مFم� أ @?� 
 !!؟؟رm م�
a$��ة وی�� و�ا �� ��� ویm6E م� ه�W@ق ی�Y# ح1

 5WYc ��T  {9$27 �867ن ی
  !!؟؟؟؟؟.. س
، ���  �� ب�+ ا�%�Gات وا�_ن�ب [+#gأه� آ� واح' �!�� 

#��� ح' #�5�W و#+ش'� �g#+B ا�-�ب وح�� ا��)�ة ، 

A 	+ة واح'ة B# 30 �� أي، >زم�	ج  وإ> ���ا a��


:�ع و#,+ق� A�+#5 و?B"# ، 5 ح�ت
 آ�!+ و	�30 #)!
 A
B# g�
# �	 ��� 5D
  !! "م�ت ا�c�Tة"ا�
� ه� ، و#�



  
٥٣  

�� واح@ ا���6I ا�$�ر �# ��� ه�9�ل  .. أ�F#ی�  �
�م��?����؟؟ ض2 2 أوه�K�TE واح@ة واح@ة وأوض �ًI1Q!!  

�7 �� �
�ب�� >زم ن�G!?B 	+ة و�D��ن�ر ا k�_اح'ة أه� آ
 �G!
P \

 و	& ه�:'ر ن-,D-%	 �Z?-وإ> ه!!  

  

ه� ��� ح@ ی��ن 7�Y@ �# ا�2�6X وی�Y#  .. أ�F#ی�  �
 #� �XT6$�ر ؟؟؟ ��� ح@ ی9�ل ه�ج- 
Rام� وم�@Y $�ر�ا
 Dة واح@ة م��

ج� �6$�ر مF �� Dح�H 2�6X�ا

 #$Iد م�  !!؟؟؟؟م��?�6- و�7$# ت�ج
د' إ � م�

ج �6$�ر ه��Y# ح��Rم� ه� �ووورت و�7$�  �K6آ �ت

 !!ه�W@ق ت8�ف ا�$�ر وم- ه�n�E ت
ج m�2�6X6 ت� # 
Kق ا'W!ب �	ن ��ر ب!)+يأن���#%�ف ا �	ول   T
P 5!
P

   !!ب!W'ق #��� g#+E ا�G'ا#  د� ا��اح' 	�!! �Eل 

  م3ددة ليه ؟؟ خايفة ليه ؟؟ محتارة ليه ؟؟ �
  

'و�� FDE ن-� 	)+د 	� ه-�
g#+E �0 ا�G'ا# و�إد�  �
 وح�وة ا�:+ب 	3 رب�� P�B�2 اv?� �ه�$@م# 567 آ


یn د' E�ت�8# �# ا �إ  �K�� #ت
Fcات!!  
  

 !! �$#یااااااراه�9��# ی�ااااااااااااارب��  3	)+د 	� ه-:+ب� 	
TZ #� �$آ �I� � # د' أ�ه�9� Dك ��67 م�?X26 وآ�ن م


T ه'ا#-5 و���!: !! ! وا��D�Q��� D ا3P b '���5 وا..  
  

  
٥٤  

بس أنا مش عايزة أستعجل في التغيير ألن   : ه�9��# ����
 بس فأنا إن شاء اهللا هتغير.. هتقابلني عقبات كتيييييييير 

  !!براحتي زي ما كتير من أصحابي عملوا 
  

   !!!إ �# إزاااااااااي �9��# آ@' ؟؟؟ �    :ه9���  �
3	 �  	& ح��G	   وي ؟؟أ��اآ� إن �
�k ن��5W ح��

 انBP 5%�ن 	& ح��  ����ن رب�� وح\ رب�� وا�%�ق إ�!5؟
 إنk ���� إن��-%	 &	 k�!ح� k؟؟؟ رب k�P را��  


$� D آ�
 د' س�@ � م�س5 م �� �Y�� ل�Y:  
  ٨٤:5E   ] ِلَتْرَضى َربِّ ِإَلْيَك َوَعِجْلُت[         

  

 �ER�7ی�ك ت� � c�#  �19تI�ا �وت��?�6# آ� ، آ
  : و���ن ح��� �9�ل 
$��8ن ت�6L# �6اa ��9دات 7

  ] ِلَتْرَضى َربِّ ِإَلْيَك َوَعِجْلُت[ 
 

 

� #6F ر ا�ی2 دي�I� �خ وی9�ل.. ح��ت
Wی �16Y #6F:  
  

، عمل أي حاجة أنا مشتاقة إني أ.. مش قادرة أستنى ( 
  )..  نت ترضى عني يا حبيبي يا اهللابس إ

  


ٍةَمْ* ِإَ�5 َوَس�ِر7ُ�ا [  ب!:�ل ��د� رب�� #� أخ-�  �َTِ Dِْم 
Sْ�ُ� ، ١٣٣:mل �P+ان  ] ْرُضوَاHَ ا��~َ��َواُت 7َْ
ُض�Kَ َوَج$~2ٍ َر


اِت  [ ����ن5 و��D�T  وب!:�لَ�ْRَ�ْ:+ة  ]َ��ْس9ُ1ِ�َ�ا ا��١٤٨: ا ..  

ة وا��$2 ی� أ#�F��T  #9?� �ـ إT*���  ..وس�ر #7�T6�ز 

  
٥٥  

�9�ل � ی� أ�F# د' ا�#1$ � ] $�Zا !�F �1Y ���F S: 
1� ه
م�Y �1� س�9��1� ،Y ��?Lك  ،و
9� �1Y ك�$Zو

�6*� �1Y �Zا
1� م�ت�  ،و�Y �ن�   ]وح��ت���5��7 ا8  
 �  �

�:& دي  )�$S اZ( آ-	 �# g�
� �# ��D#..!!  

  

�9�ل � وآ}�� ا�#1$ �  ]�
 ا���xَدُة �# آٌ�F ٍء#�     

ةFا� ��7 #� aن�  ] إ���5��7 ا8  

�7� ا� � #$Iی
Fة د ��� -IT$واح@ة واح@ة(' م�( !!.. 
 5!� &D?�!	) أ7'ق أول ن� ا��?+وض 	� أد� ..  ) ب��+اح

  !!+ خ�J	D?�!& أ .. أدخ� �!5 ��رًا 	� #-?-�
� �!5 ب�ب خ!+

ي إ�?9# ی� أ�F# و���ر#7 Fcي وإو7# ت�@Kاج�..  

  

للي أمرنا به باحنا المفروض نسارع ونأتمر إختي أيا  �
  ..ما قصرنا وفرطنا ما نهانا ونستغفر معربنا وننتهى 

  

ش��� ح'#� ا��!'ة  �%e�P -�G�P b3   - ر�� اP �0�-وه� ب
هF ب���)�ب و�+FG-P +	أ�ل ا����ء ا���	��ت ��� رب�� ح

 ..�� ��?!_ أوا	+ رب�� %e�P 3P -�G�P bر�� ا-   U���:  
 ]oأ �ل ا ���ول ، Hات ا
  : ت�I�5 ی
حS اo  ��ء ا���Kج
 }Dَْ
ِXْ�َ�َْو ~Dِه
ِ�ُRُِ 56َ7َ ~DKِ�D99 م
وDKQ . }  ُجُ��ِ

 �K
ن ��F��[  "�ري��ا أول  ..� ااااااااااا#�..   روا� ا�D�� �	
#+وح�ا ا���ق  �ش �,�# 	ا�# ب-J	+هF ب���)�ب 	�-��

G!ا ب��(�-# !! د� ا�-)�ب�ا ��رًا ..  8 � ؛و#%-+وا ح��
FG
  !!	& ��رق 	�Dن� أوا	+ رب�� � Q�R !! 	& ز#�� أ7

  
٥٦  


وا D7 تn�1E أم
 اo ح�5 و�� م- 7$@هS إ�Fcزاي ی�
 oا 

وا .. ا�?�ج2 ا�6# ه�91E�ا ��K أمFcم�9@روش ی�!!  


�ا �D!ه \!E؟ ؟؟#5 إ #� S6# 7$@ه�ا !ی��1�ا ا���
	& 	�30 بD' أ�7  !!ا���1 ویIE9�ه� وی6�I�ه� ح��ب 

..  "+��ا 	3 ب!��FG 	3 [!+� أب'ًاب���)�ب #أ	+هF رب�� 	� 
�  {�T$وا �# ت
Fcی� Dأم- م���$�?1� .. م
 ر SK Hا 

@� �$�@،  ر '
��vI�ا أوام SK H  ،H D�Y��8م SK 
 @�،  ؟؟  � مD وج@ اo ���ذا �9@إ SK �7ر��H D، ��96ء' 


وا �# �،  ومD �9@ اo ���ذا وج@ ؟؟Fcآ� �ا ه�� ��?���
 {�T$وأت '
ب� آ�نU ا�-)�ب-FG و�FG�+W خ!+ د�!�  ..ام

P T
�@ م- �9@ر ی��4 ح�ج2 �?�K1 إ 4?�ن ا�#6 
� ��ق وح4 وس�Iدة �   ..ح�1�1 إa و���رع �# ت$�T}ه� 

ب� اخ-�روا ا�
�� .. ��ب�ا أي ��� وخ�ص د� وآ��ن 	& 

�'#�  أخ+ى �� روا#آ�� ورد �-:!� ا�
� 	!%?& ا�
"D99�  )kـأآA(  �K
ن ��F�� DKQو
  !!ُح\ ب)' ..  "م
  
  
  
  
  
  


ی- cی� أ�F# س�ر7# وم�� �F..  27����7م�ت ا

ى آ�K6 ت9
ی1ً�*W��6 وم اWح-�T �Y؟؟ إی� 2م��$� ..و  


َب[ :  ��وخ
!�0 	-_آ+ة �:�ل رب�� َ�َYْ6$~�ِس ا�ِ SْKُ ِحَ��ُ
Sْ2ٍ6َ ِ�# َوُهTْZَ ُض�َن
ِIْ١:ا8ن�!�ء ] ُم . . bب �+�وا����ب ا ..

 ح�ً> #��� خ'ي ا�:+ار !!!ت
ى اس�I@ی�# وa ��� ؟؟ ی�
� او وانh�� اش-+ي ��� وا?�
 أو 	#��P اء�� Aال إ'�

  ..و#�30 رب�� +0#	k و�?0+ي �� ا��:�ب آ��ن 



  
٥٧  

يه إملحفة ..  اااااإنت الصراحة متفائل جدا  : ه�9��# ����
وسع أني إحالمي أقصى أنا أده  !!!!!!!!!!يه بس إونقاب 

جيبة لبس أفتري أوي ممكن أويوم ما  !!!!!!!!!البنطلون 
واحدة و عباية مرة أو ملحفة أسدال إلبس أنما إ!!  وبلوزة
نا مفيش واحدة في عيلتي كلها أده !!!!!! عب أوي ده ص

   .!.وي بجد وووأالموضوع صعب !!  ون مش البسة بنطل
  

  ..واo ا�S�vI م- 4IL وa ح�ج2  �  :ه9���  �
خ-� ه� 	!3 ا�
� أ	+ك ب��-0
!Q د� ؟؟ 	!3 ا�
� أ	+ك أ#� 

أو��ت و�7م ر	�Zن و��� ا��)�ب ا�%+�P  ٥ب�ا��Wة 
	!3 ا�
� أ	+ك ب�0 .. ا�,!� وا���!� و[� ا��W+ وP'م 

 bج2 م- �# م9@رت$� ؟؟؟.. د� ؟؟ ا�? � 
 ه� ر$� ه�cم
�ًD�E �!�-�	 .. یُ@ {رب�� ��ل د�
Sُ�ُ ا�6~ُ� ُیِِ 
   ١٨٥:ا��:+ة } اْ�ُ�ْ�َ

  


��ء �� ��ل ��ل �D�ا bَوَم� { �� ا �َIََج Sْ�ُ�ْ6َ7َ #�ِ Dِ@�ی�ا 
Dٍْج ِم
یa 5$I ی�ج@ �� �
-�D!� ، ه) 3ِ	( : [ ٧٨:ا��w } َحَ

، �_�k إذا نa+ت إ�T ا8وا	+  �# ا������Aح
ج أي 
� م�  �Kك اo ��+ي ه_� ا�+ح� وه_ا ا�!�+ ،  �وا���اه�

 5K�$أن ت �إم��  #T� �$7 ، 5K  م� �IT}ى ی�ب ا{Iی ��{�
 �$7G��آ�ن ا ��ب5 ، إن��  �، و _P ��� '�D�ا ��E T� �!�

T
P 5ب_D# � �	� 5�0ن	5 ،  إ�P ��G$�اه5 و �' ن�ا m����
 �Kآ
 ، ، أ	� ا8وا	+ �TG آp!+ة و�م��ن ا�1I@ أن ی�P��-	


5 آ_�k وD?# �0ن5 أن	ب� '�D�ا T
P bأو��5 ا �	آ� [ ....  

  
٥٨  

 ش$ 3P نF0-!G إذا (�� ذآ+ ��اe' ح'#� و����ا  �
  ) : ا�- F-DB	� 	���J� 5ا بJ	+ أ	+�F0 وإذا ، ���-����

� ا�����Eع و�D ا�K� aء[ I� D� pاض��ق ا
T�ه$�  �@ ا 
7�Eس��� 
@ون ذآ �وا�K� aء  ن ا��A~��2 ، ا���م ا���م
� ا��cم�ر �D7 ،  @9 �#ء ی��ن �9@ور آ� أح@I� أم�

  ] ..ی��Tوت ��� ا�$�س 
  

  ..أيوه تقدري .. تقدري فـ إنتي  �
  

م
ة  آ�6 ت�
آ# ��1� ا�6# م�
ض�- ر$�أی�' ت9@ري  �
H � ی� أ�F# إ �# ا�#6 �ی@ك �$��# ت�8
ي .. واح@ة 

.. ا�#6 �?E# ا�1
��ن وا�����ج  إ �#و�ی@ك .. ا�16! د' 
�SK مD ا���1  #��$�
ج6� إ �# ا�#6   !!و

  

�  ��7�Eس��  .. آ� د' �ذن اo ت�TY# ت$�K# و�� �# 
  

و أ ا�?�ن� ا�-0
!��PQ أ��?!& ح�� ا���G 	& ه:'ر  �
Hن ر� ا�6# .. 8 ه-:'ري .. ب�B ا�%$ ا�?�ن�أ	& ه:'ر 

 ِ�# اْد6ُFُ�ا{  :  �� وه� ا�:�96F.. �e� أS67 إ � ه�9@ري 
Sِ6ْ���:+ة } َآ��~2ً ا��٢٠٨:ا ، ��D#  أ>زم�G
 ،��P ش+اAe ا>��م آ

�!\ ن	& ه��خ' ح�� و.. �!\ �hء أhء و� 	& أخ'
  � ی�دوب �� �9��# أ�. .ود� 	& D7\ واb .. ح��
 D6�نأم��E$1�ا mح2 أ! ؟وس
E�ل ا�Qأ D؟ � ی�دوب م�� !  
  لى نفسك ؟؟؟يا أختي هو إنتي مستكترة الهداية ع �

  
٥٩  

  لي هو أنا ممكن ربنا يهيديني ؟؟؟ليه بتقو �
  ليه يا أختي بتقولي كده ؟؟؟

  !!ليه حاسه إنك إنسانة وحشة أوي كده ؟؟
�  
�F #��� #� آ1.. إ 
�Fو 
ب� ا��0%
 ه�  ..آ��ن �


!FGوا��Gى ، و ش!�E!3 اKن� وا�)3P \
  ..ب�ذن اb ه�-,
  

ن:�ل أن� آ� ا��ح& و م
 S6�$o آ� ا�FH# إح$� هأی�  �
وأن� ن?�� #�:�P T'ي آ� ا��
�  ا�
�P T'ي #�رب ه-+آ5

ورب�� ه� ا�
T ب!!�+  .. وا�"!+ ا�
T إنU وP'��� ب!5 

k�!D #وب!:�#�0 وب!U�p وP%+ و�ك ا+� T +!"�ا �D� ..


ي إن ��T4 إووووو7# تIL 
ا�
��  ن� k�T�!إ ..اHم
واo  ..ا���� و > أي ح�� ح+ام  > و+��ن � وا���-�#Kا

9@رة ر S�vI�ا
���� ، $� و��6X آ� ح�ج2 �K�ن و
5 �!�0 �
:�اااe!� ب-0+ه� ا��+ام ووب-�!
�D� درة�� &	.. 

 	�ووووو-��!�0 �
:�e!� ب-��� بوP�B�وت وا T� k�?ن

!�G أ�D� 
%�ن �+�� ربk ح�!�k ى ح��P س���ا �� T-ح

�G!
P آ��	�
  :ت�I�5 �9�ل اo  ود' مW@اYً� .. ب!
 َوَكرََّه ُقُلوِبُكْم ِفي َوَزيََّنُه اْلِإيَماَن ِإَلْيُكُم َحبََّب اللََّه َوَلِكنَّ{ 

  ٧:ا��)+ات  } َياَنوَاْلِعْص َواْلُفُسوَق اْلُكْفَر ِإَلْيُكُم
  : �ومW@اYً� �9�ل ا�#1$ 

  5��7 ا8���ن�  » ليهره اهللا عوإنه ليسير على من يسَّ «
oا mم #Y@Lإ �# أ !W@ق وه��Y# ا�����
61Y# أ.. ..  

  
٦٠  

َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتََّقى  { :�9�ل  �� ر$� .. �F#أی�  �
  ٧-٥:ا�
!�  } ِلْلُيْسَرىَفَسُنَيسُِّرُه *  َوَصدَّقَ ِباْلُحْسَنى* 

�9�ل  �$  ١٧:	��' } ُهًدى َزاَدُهْم اْهَتَدْوا َوالَِّذيَن { :ور

یn ر$� ، یI$# م�
د م� ه�1@أي  �Q #� #8ت� #Yه��

� ر$� وج�د' وآ
م� XT n�����وا 
  ..ا�K@ای2 وا�����
  

� T��D� 5��� �+!�?� �� ء��
D�ل ا�� :  
  : } اْلآِخَرِة َنِزْد َلُه ِفي َحْرِثِهَمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث { 


ة [ Fث ا�
ت�I�5 ت�1رك وأن اo ، ومD ��اO@ إرادة ح
��6 �7� �7ً�وا��6}ذ �، ی���L nح�1 ��زدی�د م$��� ، 

�ً?��L،  #� ی�دة��ا # �Iم D5 م$Iوه}ا م ،'
�Z 5�د' إ�Y
� :  أي)  �د �� �# ح
ث� ( Y��� س1?� � � p�T �� أ

 Dى م
Fأ
�R�2 ما?��L 567 أ��7ل ��و @ ، ،�K6�Iآ�ن ی �
�K6�7 567 �$�I ب ا3رادة  .. و�?Lأ aإ ��{� n��ی aو


 م
ی@ ح29�9أم� مD ی�، ا���زم2 �Z �K� ��Iی a5 و$�!!  

ث؛ Hن ا�?�رث ?�� # l
�1
 ا�9I��م6�ا اc4 �# وتIی�

س� ��� ی
ج� م��6Z D وث�
ت�Zث� وزر�7 و
  ] ح

  
بس يف األول على ما  فيه شوية صعوبة ضوعا�ويعني  �

بعد كده ولكن تجاهدي نفسك وشياط� االنس والجن ، 
  ..الطاعة  هتالقي اللذة والسعادة وهتتذوقي حالوة



  
٦١  

 اب3 ا�:!F رح�5 اbو	3 أروع 	�  �	�D�ل ا�� :  
  

 �� ی�@ ا��298 �5 ت
ك ا��c����ت وا�I�اO@ مD ت
آ�K إ[ 
 oا 

آ�L �KدYً�أم� مD ت، ! �*� �ًW6Rم  o �16Y Dم ،

��?D �ُ� ، إa �5 أول وهa � 26 ی�@ �5 ت
آ�K م298 ��
1
 567 ت6� ��،  ؟؟�Lدق ه� �5 ت
آ�K أم آ�ذب أL ن

�ً�6Y 298��5 ا�إ ��ة  ت?�{�[ !  
  

  ..ا�وضوع صعب هنف3ض إن وبعدين لو  �
Sعلى  عن الشهوة أهون بكتيييييييييفالص Sيي� من الص

  ..لعقوبات وا�صائب اللي هتحصل لو مشينا ورا الشهوات ا
  

� �� #�Fح�5 ی� أ 
  :�Yل  ����4IL  .. #1$ ��ی2 اHم
  5��7 ا8���ن� »2ن س2I6 اo ا��$إa أ 2،ا�Z o�� 2ن سI6إa أ«

  

�ًp	 �
ا>�-�#�  نk 	& ��درة ��-,�� 3P ا�
��إ ش�#? �
& !�� 	�!�-ح-��ل ���G-P إوا��0!�ج وا���� و�!5 

   ه���Rرى ای� ؟؟؟؟ی� ت
ى ،  & ا�)�!'خ
-ا�����ت دي 	
  


Tإوى و���k أ#� أخ-� إن-T �� ب-��T ح'  ��P  ح��
 5�!D	أو أ
 ؟ه��K�6�I وH a ؟،  ح�� 	D!� �#+�!� �ن� ا�


!�G ح-T �� آ�ن �!�D7 �Gب و�:!!' D�Eً� �� ب-��!5 �D-ه
 ، T0!�راض� !T$ �K�6�Iآ��ن  2وه�!!  


ة  #�وF5 ا��
Iإه�، آ�K6 آ� � ��6W?��  �ن أوام
 ر

أوا��4I وا����9@ وآ� �P یK�ن �� Fت ��2 ا$�..   

  
٦٢  

ن واسع دلوقتي أللبس أمش هقدر  بس أنا : ه�9��# ����
الحاجات  !!نقاب واللبس الواسع مش سهل سدال والاإل

لتزامات إالحاجات دي ليها !! بالساهل كده دي مش 
والزم اللي تلبسهم !!! قدر أعملها خاصة بيها مش ه

و أنا معنديش !!! تكون ليها مواصفات معينة من التدين 
  !!!معنديش وقت أعرف حتى أي خبرة في الدين و كمان 

  

م�ت ا�16! ا��اسm اوه5 إی� 59 ا��� �  :ه9���  �
  !!؟؟؟ا�6# م- ه�9@رى ت�K�6�I ؟


T ا�
� >ب� #� أخ-� ا�%�ء  �P +ام��ال أوإا'�  ?�
	

T ا�
� >ب� ح)�ب 	�� أو  7ً�أأو ن:�ب ه� P ح+ام

�2 �17ی2 !! ح-T ا�
� آ�ش? شD+ه� a #6�ا �وa ه
  !!!؟؟؟ �SK دیD ت� #219 �وا��$وإس@ال 

�  T��-ه k�?ن A	 T�+0� �� T-ام بإن إنh-�<اJ ر�	
:�-و 	�أو وا�A أ#3 ��0 ا���
��ت ��اء >ب� �!g ا�' ..  

� ب-:����� �!D	 ا7?�ت�	ي ل >زم h�ا ��

� ه-

 �P+%�ا .. �G��:?+روض  يزاإه��& ا	؟؟ ه�  T�D#إ �Gن
؟؟ و> �
:��ت -خ�ق 	�،أخ�قح�� �P'ن� ن�P!3 	3 ا8إ	�

-%+#A بو أح�د#� نh�U أخ�ق �Pد#!3 ؟؟ ه� �!m 5#�ت أو
ه� ا�,!� ح+ام �
��-:�؟؟خ�ص 	pً� ب����-:��ت  �
وح�ل �

 و> #�30 ا���-:� !؟؟�#��-إ>ب� 
W-3 خ��  �ب	أآ-+ 
?
  !!؟؟ ?�
 �Iً��*� ُم !؟؟ �+وض �!�: T��G در��ت 	"-

  
٦٣  


T ا��0  ا�����6ت آSK6 واح@P $T! وا����ب #�م ا�:!�	
  ..	& ب!?+ق ب!3 ا��-�+� وا���)� ح)�ب V7 ا����ان 


��ت واح'ة  ٢إح�� �� �P'ن� �	 �-�#� وواح'ة >ب� إ>ب�

�ش ا� +Ga	pً�ح)W	 3!��<وا V7 و ا>��!3 أ �ب

  ؟؟#�:�ا ا>��!T� 3 ا�_ن\ واح' أ	�م اb ، و �-
�ا أ�+��ا 

T أ��س و> ا�
� >بP +أآ� �Gذن� V7 ح)�ب ن ا�-�ن! إ�

 ؟؟؟E+%ب �
�	 Tوه �
�	!!!  
  
ده و ده مش سهل على فكرةاللبس  :وا�#6 �9�ل  �

  !!البيت  ات وبرالبي اجو التزام جامد جدًا
  

 �K��9ه:  �Kزاى إم- س #$Iام ج�ا ! ؟ی���aه� ا Dی@Iو

ا ا���1 ح�ج2 وح8  !!؟؟وي �6@رج2 دي وووأو 2ا���1 و


T ا>�-hام #ا��?+وض ا�
� ه� وP 5D(%!ه ��
D+ف إن5 ا�
  !!!ا��!U #?+ح و> #:�ل > 	& ه:'ر ؟؟؟ اوب+ ا��

  

4�Q و �nE$��ا !T$ ، 59	�'ش �ت نVW آ� ا���أ 
8 T
W#�W�-�� ةن ا�	ت و�	اh-�ا �G��)�� إو��ء و 

 و�:
�7ة  وخ7�Wً�، ط وح���ت آ-!+ +ورآ�ن وشأ�

8 +WD�ا�G!�م وب ن�ا S�ح�� 	& إ:AB ا�%,� وح���ت -و
 يوأن�G �-+� آ�!+ة 	-�W	�ش ر	�Zن 8 وD�Eً�!! �'ه� 

$T! ا��$nE و!  ح�� 	& �'ه�وإ ا�BD&	3 ا�)�ع و
�59 �867ن آ� �P   ��4 آ D@ی�ام�ت ا���ا ��!!!  

  
٦٤  

�  #�Fا ..ی� أ��# �ت9@ري ت9� �ح@ة أس��6 ح�aً ه

�# أي ح�ج2إa �ا�pW �- ا�?��ب ��16إس�$# مIت �� 

H567 ا #vT?ول أو تHا D@ی�ا D7 �Y ت?2س�رة�T�؟؟؟ ا  
  

�  #�F6 ..ی� أ�ل إن ا�Y 56�ا D7#  #م�
ت16! ا��ي ا�8
  ���ام ؟؟؟اااا مD ا3اااا�7��2 ج@ااااااادرجa  2زم ت��ن 567

م- �#ء د' ���  9
ن د' �@ى ا3���ام �5 ا�@یD ؟؟؟ 
9E$ق  #م�Q3'#3 ب-:�ل إن  !!!!567 ا�ا �� 	?!& ح��

 آ_ا �hء 	3 a�0ن ح��� V7 ح)�ب ��
>زم ا�
� ه-
 ن أو +mا�:D�
F و�Pر� آ_ا وآ_ا  ��	-�D�و> #��' !! ا


T 	'ى P ي�?:5 أأى ش+وط  ��

%�ن �P 3#'�ا T� �
�	
  !!و ن:�ب ��� وا�A أ

  

�  #�Fزم  ..ی� أ< �P+%�ي اh�م ب�h-
	& آ� واح'ة ه-
T:��  م�6�8$� إ $� م- !! !ش!" ا>��م و	?-� ا�)��Gر#

�YدریD  ���47 إن ا�1$� ا�#6 ���6م ���ي ا�8
7# أو 
 2�O���ا Dم �$�219 إ �� 2 م- م6��!ا ���حا )�ب )�

 b وب-��ول أ:� ز#�G زي -V7 أو ا���De�E Uي ب�
ب�U  يأ ز#�G زي �G	�h!ا� �G�P �G!�ب�G و� ، 5� �-:+ب
�
 ة�T اb ب"�Bإن �-:+ب أن�G أرادت إو�30 ا�?+ق  ، 	�


�G ���0 بD'ه��D V!�W�ا g#+B�ات ن�� ا�Bات وخ�Bخ !  
  

  



  
٦٥  

لبس متبرج ، بس أنا دوالبي كله ملياااااااااااان  : ه�9��# ����
بديهات وبناطيل وطرح قصيرة ، هودي لبسي القديم ده 

هودي كل !! سه شارية كام طقم جداد فين ؟؟ ده أنا حتى ل
 !!!! أرمي الهدوم دى كلهاوطبعًا حرام  !!!!ن ؟؟؟يييييده في

فانا بقول هفضل ألبس اللبس ده !!  ده أنا عندي لبس بألوف
جيب أبقى أ جديد لبسوساعتها وأنا بشتري ، لحد ما يقدم 

  ..اللبس الواسع اللي يرضي ربنا 
 

  !؟؟م��Y Dل إ � ه�
م# ��1� د' آ�6  �  :ه9���  �
 إن-� ب� ب'ل 	� آ�-� ب-
��!5 �� .. 	& ه�+	!5 و> ح��

� 5!��
و أ� ا��!U �'ام ا����رم أو ا����ء ا�"+وج ه-
k����7  .. 30�	 رم����ء وا����ام ا'� ��
-# &D?�!	 ��و

%� bب�ذن ا kو�h� 5!��

! 5��G(زك و�! ..  

�ن�ت وا��'#�Gت B��ي ا'� &D?�!�� ، '�� FG#'� ةh#�P ��و
 30�	 U5 8ي ب�!
P ���:-ب �
وا�B+ح ا�:W!+ة وا�
�� ا�
 �D� +��ل ، 8ن آ'ة�م ا�	أ FG��

��FG وه� خ�ر� أو ��

 �G���30 ��خ'ي ذن�ب ب�	8ن،   إ�P kر�D!�E ن ه� دي
G��� �  �,Z\ رب�� إو�Pر�:#+Bب FG	'"-�-ه �Gن ..  

  
  
  
  

�  T-#� أخ-� وح ��5 خ�!��
�X?# ��، �� 	& ه- #� 
o آ��
���Gن �E��� آ�ن ، وآ� ش$ 	��G آ�ن [��� # و

��ت ضّ? ..�� ر��ك #�رب �?W�2 وا�?W�ا SK�م�اc�ا 
  !!وإ �# ؟؟؟؟ ..وaدهS ودم�SKO �867ن ی
ض�ا ر$� أو

  !؟؟ ياترى هتستك3ي تضحي بشوية قماش علشان ترضيه
  

  
٦٦  

بس نظرة الناس ، ى وألتزم أواهللا نفسى أنا   : ه�9��# ����
بتلبس بناطيل  ةيعنى واحد!!  يمش مشجعان يالل يليا ه

، الكالم ده بسمعه !! كده وتعمل فيها شيخه  ةفجأ يتيج
من  يليبص مثًال ةلبس ملحفأ ةعايز ينإقول لحد أوكل لما 

ربنا  ينتإبقى معقول  يفوق لتحت باستحقار كأنه بيقول
ده غير إني محتاجة أفكر  !!؟؟؟؟؟كده  ةوبسرع ييهديك

ي مقتنعة بموضوع ألني دلوقت.. شوية في الموضوع األول 
ي أصحابي والناس أخد رأقتنع بكالمك وأالتدرج ، فالزم 

  !!ختار اللي يناسبنيأقي تشجيع كويس منهم وبعدين الأو
  


اح2 �*�ظ ج@ � :9��� ه �W�56  اااااااا�$�س ا�ا Dم
  !��ب ا�a pWزم ی��ن D7 ا�Y$�ع�9�ل ا�?

 نg#+� �� +a هT�D# ! T ؟؟ يزاإ	& ��هF ا�-��ع Gو�
� ! ؟؟ �ه�:�A ب�D ب!G آ�رة�Iواح@ ی ���� ح�ج2 اس��K آ

�� وی��Rر ا�6 m$�956 ه� م�ی$�س�1 #ا D@ی�ا D؟؟ م!! 
 &!���
%�ن ب�0ن ن�#F  �ا��Wة �E!\ أن� 	!��P +(?�ا ..

�� آ� واح@ ا��Fر ا�56 ی$�س�1 ی� أ�F# !! ؟؟؟؟؟إ#5 رأ#k ؟
 D@ی�ا D؟؟م Dد' ی591 اس�� دی �K�7س�!!!!  

  


%!�Bن  ؟؟ ��5 ه-'ين-� ��5 ه-?0+يإ#� أخ-�  �� 7+�

ي إن  �T� ه��Eو7� �#  !#
D\ ب!�0 ��ن� ؟؟��Tإو7# ت

 2��K�وآ� م� .. �$T! أم�رة ����ء د' ا !!اF@ ا�9
ار 

ي ه��� ه�AIX و�Q�ح� ه�9� وم- Fcه�9@ري ه��!  

  
٦٧  

�  #�F?@ ..ی� أ�567 ا #
ی@ وه� سDR وF@ي اض
 #�Y��ار د
خ'ي ا�:+ار وإن-�  ..@أي �# ا��$�T} واا�9


�k 	%��ن و�7ح� 	3 [?
-5 ون!-k ب)' إنk �:+ب� 	3 �
أي ی� أ�F# ��� ه���$# ر ..ربk ح�!�k و�+�!5 

� وا�$�س �?L6#أ�ار  ا
Y ي@F# �867ن ت����ح�ا

ي إ �# �Wم ! ��� 
�Fc��ا Dت� #I�@6# ه��ا!!!  

  

�  #�F3  ..ی� أ	ز �� kD(%!0+ي ان �!5 ح' ه-?� �Pإو
 bا F3 رح	3 �!5 إ> !%#�P إح�� �
  ..ا�,+ب وا�?-3 ا�

  


ك وآ� # Y@وة  ��Z #Iة و���ER�ي إ �# ا@F..  
  

�  #�Fح�� إ ..ی� أ �� T��Dن5 و�����h#�P#3 نA!B رب�� 
ی591 م$�F@ش رأى ا�$�س و �� 5$�� ��T� ، � �I ش�ء 

 j1?  ش� �I�8م �� �$  !!م�$IT- .. یm�E  591 ر
ح�� �� �!�� #�م ا�:!�	إن 8 
�D	 5!� ���J�ا8 ��شوا�+	 


:-& ح' #%)�DأD? �7& إن #�0ن ردن� ؟ 	!�ا�?�ن�	� !!  

T ن?��� ون+وح  � ا��?+وض ن"�فح�إPإP�B�ا ��Dح�� ن 

��D(%!ح' ب &!?	 �� T-8،ح

�5إه� #%)kD  �ن ا�Iت �  
Hوا 
ر$�  # � �7ی�' ت
ضإدم�Z�  #ح��Q � # � ت91إج

  .. ا��$2 #وإ � ت@6F ة�
���I  567 ا�� ی��?�@وإ � 
  

 � ؟؟؟�����وI@یD إ �# �7ی�ة ت���8
ي ا�$�س �# إی �
�2 زی� زي ا��Wة وا�W�م ا�?��ب �
ض 567 ا���6

  !م?��ج اس��8رة �# ا���ض�ع 59 ؟؟إی� ا�6# .. وا��آ�ة 

  
٦٨  

،  ر	�Zن ن� �Pوز أ�7مأ���k أ� أ�� أن ی$mTه�  �

ي ��T؟؟؟أت H aم و�L أن� ب?0+ أ ، �

ي 7��T6# أتL

 a؟؟؟؟أو#Zدم� 
 ! ا���Fااا م�$IT-..  م�$I1Q -ITً� آ1
 k�_آ &D?�!	ف و+P)�ب �إأ��ن ش�0 إ+ض ون ا

ش�ف ه:-�A و> > أ�0+ وأ�-�T أآ_ا وآ_ا و �ا��)�ب د
  !!!!وأش�ف ا���س ه!%)�Dن� و> ه!���Bن� 

  :ت�I�5 �9�ل اoوم�R��F  A�� آ�م م�$�I1Q' -IT د �
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَلا ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن  {

ِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقدْ َيُكوَن َلُهُم اْل
.. یI$# أ � م�6- ا���Fر ..  ٣٦:ا8حhاب  } َضَلاًلا مُِّبيًنا َضلَّ

 -IT$6# م- 567 ه�ای� او أم��1$# وأس�4 ا�I6# ی�ا @F
  ..!!!م- 567 ه�ى ا�$�س 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

��� �!)� ��-%!+ي ح' �� ش$ .. k ���أ#�P h آ��ن �

!5 إ�D� وزة�P �-.. ن �6?�W6# �7ی� م�ي ا
�@ ت���8.. 

kD(%#ك و'P��# '(ر ب':# �
ت���8
ي ح@ ی��ن �7� ، ا�
�ًL?�ج2 دي أ�آ@ ا �1Y' ،  ���-���� k
ه!:'ر إن5 #%+ح


!�G و�D� وإزاي ه� �'ر إإزاي kGه-�ا� �
#5 ا��DWب�ت ا�
 �GGإ ......#�ا� ��ج@ًا..  #I�1E�ا Dم D��  وح�+� ���

!
�D� وزة�P �-إن �
5 و�� 5	� ��J�� ح' 	& ��در #��D ا�
�?�ول أدرآ& P:�ب رب�� �
� ب!�WD أ	+� ،  ��Yه��


ك ��Tت 
� !!ی1
ر م��TY ویE1k� و ی?�ول ی*�L6# ا أ�
�$�WI# ر  �K6$�س آ��7وز ا #WIتoا Sرح Dم aزی� إ!  

  



  
٦٩  

تغير أيزة غير لبسي ، بس عاأنا فعًال نفسي أ : ه�9��# ����
أصل أنا ..بطل حاجات كتير غلط بعملها أمن جوايا األول و

 يأغير لبسإني غلط وبعمل ذنوب ومعاصي كتيييييير أوي  ، 
من حسن أسه متغيرش ، فالمفروض على األقل والجوهر ل

نا ألبس كده  ، ألني لو لبست واسع وأوبعدين األول  يعبادت
  !!!!منافقة كده لسه بعمل ذنوب هكون 

لتزمي االول بالعبادات وبعدين إكلهم بيقولولي  يأصحابو 
نتي عملتي كل حاجة في إبقي غيري لبسك ، هو خالص إ

ظبطي الصالة والنوافل  !!الدين مش فاضل غير اللبس 
  !! في اللبسوحافظي عليهم وبعد كده إبقى فكري 

 

��� م�*�
ی- ��1� وی��ن ه�  .. أوً> �  :ه9���  �
� oذن ا�T:� �� V 	�ش!!3 7نو؟؟  # ت*��
  �T�ا��41 

ا���U ب?�Z اb �+آ�� g#+E إ�7ح ن?���� و�� ن?� 
  ؟؟؟.. ا�-�+ج وا�-h	�� ب��
�� ا�
� #+�� رب�� 

ً�@ای2 ا3ه� ن ت*��
 ا�16! ه�591 إ��� م�9���- I� ام��� 
  ؟؟؟ ح�جj6Z 2ت6�I#  وی�$I� مD إ �ی?���#  #ا�6 وه�

 ا���Bف  خ-� �,!!+ ا�
�� 	&أ#� #�G30 �'ًا.. ن�	�0ن  #
  !ی� ا��� m �# آ@' ؟؟إ..اK�h-ام ه� ا�"�Bة ا>و�T �� ب'ا#

  

.. �'� 	& V7..ه-�0ن� آ'� 	���: نkب����� K ..ث�ن!ً�  �
�0D�ق  ،ب��T$�ه� ا #�Y��6# إ �# ��� د�ج ا
�I$�د' ا��1! 

  ��ن�5��7 ا8�  »ا��$���9ت D~ُه..ا���1
ج�ت« : � ا������ل 

  
٧٠  

�  �ُp�ا�-+��� �'ً>  ..ث� �� T-ن?�ق ، إح T:�!م- ن د� ه

وض س��I  �K�7��� ؟؟؟T��ك ش��-� واح'  ا+�P ��D#


T أب'ل 	� #�خ' دوا  	+#�P +�5 ، أو #'ور	ب ���
�"#+وح واخ' F" !!  ��D#م- �867ن #5 ؟؟؟ إ #$Iإی � 


# مD ا�$�Tق ا�6# ه� ذ 4K�ذ 4 ���
ي �# ، ت9�م# ت

 ��1# وa أوت9��# م- ه9@ر  
جا��1�Zأ#�Y��م د���!!!  

  

�  �ًDمتغلطيش  كمش مطلوب منك إن  ..راب!!!..  
 ب%+ وإن-� .. إن-� 	& 	
k و> ن�� 	�WD	 &	و k#ز


T و�5 ا8ن�إزي أي P رض �ن .. a�� أي �� �+D	و
!WD	 أي �� �D:� kإن �G�	 و�-�ب� k�P \W]  ..  

$# lدم �EFء  �
 ا�D�O�ER ا���ا�ن و�F، وآ..  
  

ه� �:'ري �:��� ��اح'ة إن-� 	& ب-:+أي �+mن ���ش  -

� أو ب�ش �"+�� ا�hآ�ة Wدای��ًَ! ؟؟� ���  
�R��$

 �یI$# ه#  ؟؟وج�د و�� ح1� واح@ �L�I6# ی��6L مm ر
ی� إم� ح6�ة �# آ� ح�ج2  !؟س�د ؟أ�_ ی� أaزم ت591 ی� 

	& �Y!  30�#ل آ@' ؟؟ م�D!! وح28 �# آ� ح�ج2 ؟ ی� إم�

T ن�P ��+D-� kإن \�� T:�# د� VW�ا kح)�ب س آ�#�

م- ی��D ی��ن س41 �# إ � ؟ و#�0ن�ا ��\ �� ه'ا#-k ؟
 Dم #ن��ن ا��7�D  �!5 اK ؟ذ ��ت��?# م�T  D� وت��

دای�ً� ��� ب!�-"�+ �� ن?�5 ب�ب رح� ب!�5 وب!3 اb ؟؟ 
 Dة ی�ی� إم� �� ��ن �7وزی
�� D�Q� D2 م$�ه��O؟إم� م�  

  
٧١  


ط إ�Lح  �T� أوaً �867ن  ی� أ�F# ��و#7 �� #E?ت
 ��1� 
�� �6�7# آ@' ی591 م-  ..ت�� # مxه26 ��*��

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟�7ر�2 ��� !ه�*�
ي ��1� أ@ًا 
1vی �XTن ه��� aن اH ل�Q ��T  Dم D�?وی p6Wوی j

وآ��ن 8ن ا�%!�Bن ���G-P 	& ه!�!�k وه!?�Z  ..ح��ت�
-%# +!W:-أي ذن\ أو #?0+ك ب �� kD��# �	 '�� �0!
P �,

k��:#و �!D	   !!!����# ؟؟ إ �# م�$�IT-  : �� ح��
  

��ال 	FG �'اااا أن� h#�P أ�J�k  ..خ�	�ً�  �:  
  ؟؟؟ل الطاعة نفسه غاية وال وسيلة هو فع �

  

 ؟س@ال أو ا�$�9ب
 ا�16! و�1! ا3یI$5 ه� ا�*�ی2 ه5 ت*��
  ؟ و> اm 8ن آ
5ح?� ا�:+ه� ا�,�##�,� �e��ش!�ء دي و


 � ه$��K�Y ؟ ؟أآ�+�� �� 
� �*�ی2 أآ1Oوس� �K6آ�@ آc���..  
أآ�+ أه'ا��� و#T�D [�#-�� ..  "رض� اo" �ه ه_� ا�,�#
Kا T
P�!��ا T� ق�Eض5 7$$�إ ة
%�ن 
وP..  ن ر$� ی
 T�+# ، �e�� >زم ن�'أ ن��D و�!D	 %+ع�ا �Gء ب��   

)E �D� ت�P�_ت�	+�	ك +� .. (�D�� '#hن F?+وض ث�ا �

!�G ا���ا�� P .. \�-(ون �G!
P '#hن Fت ث�	+���ون)-\ ا

� Q�ل ح��ت$� �?@ م�  ��ت  ..ا��0+وه�ت وا�%��Gت XT و
� �6*�ی2 د ?�وL�  ض5 إ ( يل
  ) .. � ی

و �T��م د' ا���م26�8 7$@ ا �W?� D�� ، وف
Iض م

 إن Qم$$� �
 �آ��Tی ���*�ی2 ���9 ا 2$�I؟؟ يإزا ..27 م  

  
٧٢  

و ح?� ا�:+ان [�#أا��:�ب  	T�D# �ًp ا���U ب-D-:' إن �! !

 د' م��6�8 �5 ح�ج��D  ،�5 ح@ ذات� ��T��ا:  

  


 ا�ER�ة إ )١(Fcه� �K  ًا ج@ًاجدي@  ،Hح �K � إس� �K 

 �K61Y �������������ت��� ح�ج�ت آ ة��Iوز 2 ،ا�*�یه# � ..


8 �$ H �I1Q9@ر م- ه و�� �L�ت� '@!!  
)٢( �L�� ��� �K ة دي إ�ER6� W?� !?��K6 تm18 و

 5WYH �6Lو �K أإ�K� د' م� AسB�و  Dج@ًا م �69�
 �6�Iج@ی@ ت P� 567 م�@ورش �K�6R�یI$5  ..ه���K و

آ@' ه5 .. و �Fص ���F حT£ ا�9
lن أ�Fص ا ��19 
  !!�2رثآ 'و�I1Q د! �Z �9ی��K و�6E ت?�D م�K�T  Dح9

  

�Zی��K  #أم� �� ه!  �Zی2 2ن ه��K� 5 ا��س�H6وآ� د'  -
2 �5 �7
ه� . .ر$� ی
ض5 إن v?� 
F� �*�8�K� زي م�  

  ٩٩:ا��)+ } اْلَيِقيُن َيْأِتَيَك َحتَّى َربََّك َواْعُبْد{  : ر$� �Yل
  

  !!.. ةعلى طاع ةطاع يختي ال تؤجلفيا أ �

�D#� إ
�J	 واح'ة T��� ��D# 5 ؟؟؟# T
P �G��� +!!,� 

..  �إن�B�� �G أ[�ن�J	و  T
P  ون�!��!] �B�� �Gإن


.. إن�B�� �G اخ-�ط �J	و�-Fa ح?� ا�:+ان ��' 	� � ب'ا# 
�7 T?)+  ة��د'!!  .... وه0_ا .......ا ��8�� AسB� ، 

� أي ح�ج يد�Iج6 !!!! 2م- ه�c567  ح�ج�ت ١٠ 2دى م
� ا�ـ إ، ���$����  2ح�ج�ت ت� � ١٠�Iم- ه� �K٢٠ :)) !!  



  
٧٣  

�  �ً� ا�
� ب-:�ل h#�Pك �-_آ ..��د!G:?�ة ا'P�:�ى ا+:  
  ]ا ال ُيْدرك كله ، ال ُي3ك كله م �[ 


��0ل ا�
� ب��
F ب5 ،  ا���7ل#��D إن �F ن-�30 	3  ��

�Gن:'ر  
��� ن-+ك ��D ا��P�Bت ا��D3  ن	ب�� +:-� bا..  

D#a?�� درة�� &	 kإن T�D	 &	 �� � -+آ�� �	ن �:�m+�
  !!ا��Wة وا��)�ب ا�VW و�:��� 	�ه� خ+ب�ن خ+ب�ن


 أو ت
دد  إ��6�7 ��رًاا�6# ت9@ري ��67  ��Fcون ت@..  

T ا��Wة ، P �a���� ري':� ، k��� ري �,!+ي':� ��D#


� د��Pن و..  إm+:�3 ح?� ا���3 ا	3!)� -ه[!+� #'Dب  ..

T آ'� وح-T �� 	:'ر�!& ��& ه-�خ'ي ذن�ب P T-وح ،


T أ	+ واح' إن-� 	:W+ة �!5 وب-)�ه'ي P أخ'�� ذن�ب ��
 
!5 أح�3 	� ن�: T	W:+#3 �� آ� ح���D� kإن k�?ن!!  

  

  
 

بس لو غيرت لبسي مرة واحدة مش هثبت   : ه�9��# ����
بس  أتغير بجدنا نفسي أواهللا  !! وهرجع تاني للبس القديم 

 الليبي والمكياج مالي دوال ليخايفة من لبسي المتبرج ال
نا أو تاني راجعةقوم وأاعتي يفتنوني مالي التسريحة بت

ذا إو أيام ومع األ دلوقتي هلبسأخايفة !!  ضعيفة جدًا
 والناس بيقولولي طالما!! تاني  غير لبسيأ أرجع اتخطبت

  !! حسنأيبقى بالش  هتقلعيهوبعد كدا  يهلبسته كنإحاسة 

  
٧٤  

P'م ا���pت وا�+��ع ن-�0س واK .. أوً> �  :ه9���  �
���P 5'م ا�-'رج أب'ًا  &	 !WD�
� .. �0D��1ت .. ب�k�د' ا

7�E�ا n�1E����ن  27�E�م�  يز،  5672 ا �$  :�Yل  ��ر
  

َوَلْو َأنَُّهْم َفَعُلْوا َما ُيْوَعُظْوَن ِبِه َلَكاَن َخْيًرا  { � 
  ..٦٦:ا����ء } ْم َوَأَشدَّ َتْثِبْيًتاَلُه

� K5 وا�م ن-�0س 'Pق و'W�م ا'P آ-!+ زي أ���ب ��ن!
 وP'م �,!!+ ب!� ا�����7  و[!+� 	3 و��د ��7!WD

  ..-��و��G �� آ-!\ ��ح'ه� �اb ه ب�ذن���ب ا�
� ا8
  !د' م1
ر �867ن م��*�
ی- یI$9� إن��و7# ا��E�8ن  �

  


%�ن خ�#?  ..ث�ن!ً�  �P +!,-& ه	أن�  ��:�� �	ب'ل  

�� أر�Aوأ��P زي أ��7ب� ��  ، F#':�م�@وری- ا ���

 �K�1$6�ا آ@' وت���Iی SK��6F #6�س�1ب اH؟؟؟؟. .567 ا  
� اo وت@وري 567 و��� مXT
ی- �16$�ت ا�6# ث�1�ا v$�

 �K�6�Iوت SK؟؟؟..أس�1ب ث�1ت  T
P �G3 أه�	 ����� �	وزي 
Kق ا�E"2?��W�21 ا?W�ا"  ..��W�ش:�ء  ا \��ه� 
Kن ا��5 دن!� أن�!Dو و نm خ+ة ... A	 7'ا��ت �-
�P ��

و	�)��ت ح)�ب V7 وح�و�-� ��0ن� ب)' ب��ت 	
-h	�ت 
 FG�	 ��
D-ل و��E T
P Fه�D	 ا�'ة�-	 ، FG�	 �D��و�

آ��ن ب-h#'ي �� زاي رب�� ث�-k وب:!-� إب�ذن اb ه-%��� 
ه!�خ'وا ب�#'ك ب?�Z اb زاي إوه-%��� ، ا��P�Bت 

  ...!�B�pآ� و#%)�Dآ� ب'ل ا�
� ب!���Bآ� وب

  
٧٥  

�  �ًk�د'   ..ث� nE$��ا !T$
وا �T��� آ�ن آ� ا�$�س 
 �ً�WTج�26 وت D@ی�آ�ا ا
وآ�ن�ا ه!�!��ا  !!!!!!آ� �ا ه��

 �G!
P &a���!	 5إن Q#اح' خ���ن ا�%
P ة�W�وآ�ن�ا !!! ا
P م�!W�!��ا ا�ه!�%
ش #��0  7!�م ن ا��اح' خ�#Q ��!:'ر

م�K1� Dت ا��E�8ن  د' ��� ..إ�� .. !!! ....�خ+ �ا�!�م 
 ��1� 
  ..��و7# ت�T�6# ���م� .. �867ن یW@ك D7 ت*��

  

�  �ًI  ..وووووووووووي أب�اا�k آ�وو#�  خ'ي  ..را
  

  ،إنتي لو معندكيش مبدأ وقرار من دلوقتي  �
  !!!!ج يه3جعي للمعصية تاني حتى لو بدأتي بالتدر

  

� �?�� �-!Bح &	 �� ��D# إ#5 ؟؟؟؟؟؟؟؟ ��D# 3	 k
 k'أ إن�	-� ���هد bب� ��!D-�-و �	و�:�و k�?ه-)�ه'ي ن


T آ�م ا���س واKشP ي+�Wو� kا��G ، ب-�ءات ��5 �?�

اااااااإ�� ، ااااااااااااااااح�� �Fاااااااااااات*�
ت# ت@ری��ً� و


ض# �K8�ة أو Iد م� ه��
��$2 ه�
جI# زي م� آ�$# م�
 Dم�� � دي �'اااااخ'ي ب��k 	3 ا�� ..!!س�أ أB:اا اا..  

  

  
  
  
  
  

ه� س41  ا����یAإن >زم �D+�� #� أخ-�   ..�Fم�ً�  �
��\ �D+�� إن رب�� 	�D# 30و>زم  !!..ه�ك ا�$�س 

 ���16Y 567 S�Rا��7�D ا�
� ��Pل #��J ا�-�ب !!  
-  ��D#5إ�
� T
P F-"�ا T:؟؟ #5 ب #$I�91ش ی�# ی��ب می�

�Yدر وم- �7ی� ویI1@ أآ�
 وأآ�
 وأآ�
 �867ن ��7ل 
  !�ل I@یD أت�ب وآc � ض�مD ح��ت�یxج� ا���2 وی9

  

  
٧٦  


وف ا�6# ح�ا���v�ا Dض�م � c�16 !! وآY Dض�م � cوآ !!
 cه��619وآ �$  :����ل اb و�G_ا  !� ض�مD إ � ��� ی��ب ر

  

َوُنَقلُِّب َأْفِئَدَتُهْم َوَأْبَصاَرُهْم َكَما َلْم ُيْؤِمُنوا ِبِه َأوََّل { 
  ١١٠:ن�Dما8  } ْعَمُهوَنُطْغَياِنِهْم َي َمرَّةٍ َوَنَذُرُهْم ِفي

 


��ء �D�أي[  : ��ل ا  : �K�� SKت�cة ی
إذا �S یxم$�ا أول م
�4�69 ا�69�ب،   SK1Y�Iا�@ا7#، وت9�م SK�67 ا�?�2، 

وا�?�6��2 �$SK و�D ا3ی��ن، و7@م ا�����n ��6�ك 
S�9����اط ا
W��1د .اI'، وه}ا مD 7@ل اo، وح���� 

و�� p�SK ا��1ب �S6 ی@6F�ا، SK ��،SK�T ا�}یD ج$�ا 567 أ 
~�
یS6� n ی��6�ا،وE�ا SK� Dإذا ُح ��ذ @I1� ،n�����م�ا ا


ی��ن �رادتSK، وآ}�� تSK9�6I اH. 3ح�ا�SK آ�ن م$�س1ً�
،Sوح@ه SK�U�8وم j6*�ا 
  ]و7@م ا���7aد 567 اo مD أآ1

  

م
 567 ��ِّف ی1$# اHا�ُ�[  : -رح�� ا�Y–  oل أ� ح�م@ ا�*�ا�# 
وإن 9َ# �� ی9@ر ، �a �6I6 ی591إ��� وه� ا��91ء ، م� ��! 


ى ه�  567 ا��
ك Z@ًا آ�� a ی9@ر ��67 ا���مI� ��6� ،
وا�K8�ة ���� ت�Tر�Y  ا�?�ل إa �*216 ا�K8�ة ،��7 �# 

� ت�A7�X إذ ت�cآ@ ����7aدZ@ًا ، ����6 ا�K8�ة ا��#  
xآ@ه� ، وD7 ه}ا ه6� أآ@ه� ا3 ��ن ���Iدة آ���# �S ی


ق �D ا�����ثD�6 ، وa یv$�ن T�ن ا�$vی SK H ِّ��ن����ا
 2K،  �# أن ت
ك ا�K8�ات ���K أ@ًا ��قأن اHی�م م��8



  
٧٧  


ةوم� م�kل ا����ِّف �� m6Y 5�اح��ج إ Dل م�kم aإ  ،

ه� س2$َ F298 �@ی@ة ، ��9ل أؤ� aإ m69$ت a 2ی�Y ه�l
�

 ، �K��أ7�د إ S��9 ازداد وه� یثS6I أن ا��8
ة آ��6 
�� ، �TIازداد ض '
ح��2Y  رس��KF ، وه� آ�Q ��6ل �7

��Yح�� Dم Sv7@ �� أ�م�9وم2  !!�# ا D7 ت��Y mإذ ��7 م

 ا�*216 ��67 إذv�$ی {Fc� ، A�Iض ��T  #� �ه AIا ض

 A�IX�ي ا�Y@ �� ح�5 ی.. و�ا Dات�@ی@ }ه4 م
  ]! ا�?�
  

  

 !!!!!يف ظروف البلد عاملة إزاي بس إنت شا   : ه�9��# ����
جماعة وأنا خايفة لو غيرت لبسي دلوقتي إنه يتقال عليا تبع 

ده غير إني عندي !!!!! ويحصلي مشاكل بسبب كده معينة 
  !!!أخد القرار ده دلوقتي روف شخصية كتير تمنعني من ظ

  

ب-:��� �P'ي q+وف وه-�ب ��� إن-�   ..أوً> � :ه9��� 
 �

وف دي ه��?�D ه.. ا�a+وف �"v�إ �# �7ر�2 ا �


F إ	-� أ�7 ا�a+وف دي ه-"
�  إم�5 ؟؟؟Pأ bا !!..
� #8�Iه� S67أ oً�واL�6 أRت �� a aو!!...  oأوا S67


$� وF��� م$�  �96Iوت �16Y �6 ه���ن ح�لRم�ت @I
���# زي م�ه� د���Y# وa ه�9� وه��� # I@ت# ت� # و 

 ���R6# آ�ن م�ت��ت# وإ وه� ا �إ #� ��WI� !!...  
  

� �7ی�ك �c .. ب����� �����ع ا��%�آ� وا8ذى  .. �ن!ً�ث �
   .�D ی1�W$� إa م� آ�4 اo �$� إ � ت��آ6# 567 اo وت��#$9

  
٧٨  

بس كل واحد .. كالمك مقنع وواقعي   : ه�9��# ����
! !!!مش هيعرف يغيرها بسرعة كده متعود على حاجة 

!!! االستايل  من غير اللبسصراحة مش متخلية شكلي و
خرج باللبس الواسع المهلل اللي مش على أ مستحيييييييل

عبايات مستحيل هقدر ألبس !!! الموضة مرة واحدة كده 
و خمار ألبس طرحة طويلة أمرة واحدة ، مستحيل هقدر 

  !!! مستحيييييل مستحيييييل مستحيييييل!! مرة واحدة 
  

� م�9���- م� ی� أ�F# �  :ه9���  �������?�!!!!  
H � �� ح6W� إ��ء أو م
ض م�P D�Iر� �!5 ؟؟؟  


 و@ون ا�Y$�ع��Tون ت@،  ه�*�
ي ��1� @ون ت@رج و

 م� تI9@ي ت9�Z DومHی$# ا@Kی �$ول و��� ��# ��� ر


 آ� ا�?�� وا��1
رات ول 59 ات��ز اHأ�Z Dدي وم!!!  
  

- E �� 3!�
�P-5 رب�� #��رك �� �P+ و�7 ��!A ا���
س
�Qن #�رب ، �� > �'ر اb رب�� اب-
T ب�U ب�+ض زي 

ب:T ن ا��+ض د� و	?!& ب�U �:�ل أن� 7,!+ة  8�k@يا
7 3�   ،,!+ آ��ن رب�� #���D ا�)�!A #�رب#)� �
���ت �� 

  

� Fو� !
�P U
�Pرب�� اب-�ه� ب�+ض زي د� و �� �
!"�
� ..ا�-��Wل ا�p'ي XTى ه�
  ؟؟��K�1 زي م� ه� ؟؟؟ ی� ت


وه�ت  ����� ت16! @ی�Kت و�����ت وXTى ه�
ی� ت
��K و�
ح�K ه�16! ����ن آ4 و�#�EF ه�@ور ؟؟ ؟؟ aو


ح آ�1
ةQ 567 ره� ؟؟@L #E*1! ی� mر وأوس��Fو!!!  

  
٧٩  

خ' آ!��وي Jب�� اب-
T ب�U ب�+ض �� شD+ه� أو ب�� ر �
ی�ت
ى آ� � ه��8# آ��2T .. وشD+ه� وح�ا���G ب!:�Dا 


ه� أو ه��#8I� @آ' Hه� وا
I� D2 مI��Q 2L؟؟؟؟؟  
� ح�اج�K1 وت$�SKW ؟؟ وa آ� � ه�@ور �Iأو آ� � ه�

��K ح�ج2 ت9@ آ1
567 أ #E*ر ت�Kه� وو�
I� ؟؟آ��ن  
  

�  Uب� T
ب�+ض زي ا���Gق أو ح+ق �� �� رب�� اب-
 �G��أ� ، �G
� � ه��8# م�8
ة درا�K7 آی� ت
ى و ر�

�K62 رجTوآ��  #E*آ� � ه� aو؟؟؟ و �K6إرج �K6ی@ه� آ
  �867ن ت@اري ا��
ض ؟؟؟آ��ن ، وت16! ج�ا �# 

  

لو حصلك أي حاجة زي كده ال قدر اهللا .. أختييا �
واسع هتلبسي وفورًا يف الحال ، هتغ�ي لبسك ساعتها 

  !!!ي مكياج ونمص من غ� أي تدرج وتبطل
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Q�R� �G-P�� !! 4WZ 7$� م- ��اج�ه!�:T ا�-,!!+ ب� 
 ����ً
   �# رض�' ؟؟؟؟ إ��� وس�Iً� م$�*�
ش ح1ً� �# ر$� وت9

  !!؟؟
 ؟؟�*�ت �867ن�س ���$# ا��1ء اHول ��� مSvI ا�$
⊳  �$� �T# آ �K�T$� 9@ان  : ت9�لT # ��ه� �� ر$� إ

a @اري ج��# وو م
ض مD�I هأأي X7� مD ج��# 
  ..ه-�'د آ-!+  �ب)' إ��ب ا���ال د !؟؟؟ه�8# م�$�1' 

  

م أبص يف ا�راية وأقول الحمد ليه مش من نفسي دلوقتي أقو �
وال  مقطوعةمريضة وال جسمي مفيهوش حاجة إن يارب  لك

            ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟    أنا هداريه من عيون الناس إبتغاء رضاك ياربو،  محروقة

  
٨٠  

$� زی�K زی� هS�Rو � 
$�  .. 2W9 ت�2 وت*��
 � إ�867ن تY@W# .. @ون ت@رج ودرج2  ١٨٠ات*�
ت 

م��D و ���ض�عا ��
� اo  ت���XT..  
  

�9�ل  �:  
  

� و�WY#  5�7 #ح�أ � ح��1 أ[ I� 16$�ت�م�  �1Y ا�ی��
Hت ا�Tيأ ي � آ$� زأ..  وانی  �$، B� !16سA آ$� 

$� وآ$� ?X� ������T  567ت Q�ی567 26 �Q�# 

أ  �أو 2آ�ی� 'آ@ أ � وأY�ل�Z Dم Dيح�  
آ$� .. آ��

�-  Lً�أم- م?�21  #ح�D مD ا�6أ � أ9�ل Iن إوم


ح2 �سS م?�21 حاla'  !!م- م?�21  'آ@ Lً�أ � أQ 2Q

I� 567ي �T  567 �?X#  �K�
 ا���� ، د'�Z ب أ

4I��وا ��I�ا# H59 ا
ة ��� !��م وا�Z# H وا�1
��ن و
�$
� رT*#ی �ا � #ن ر$� آ�ن �6�I1إ26 ا���8..ي  �ب د}آ


ة وإ�� ��n$R مD  يآ� ی�م �I@!  � م- ��ه�2 أ }ار آ
�T # أ
ی�م س��I  #��?@ م� ،ه��م ��ی@ وم�8آ� ،آ�

ن إح���  س�W�K�7@�2 و��درس �6@آ��ر ح�زم ��م�ن 
6Kم م�ج���.. ' ااای�اا..  #ا�9�� 2v?� � #ی�رب آ$� آ


#  #ت�Y2�1 أووZ � و@I1
أآ آ$� �!!  



  
٨١  

���Y�� D و،م*�I�21ً� آ$�  5 إو��� روح� ا���1 ح��� 
�67 n�ن ح@ دc2 �آIYم� !م�� س� �1Yأو�567 ا �Iم س�� �$ 

I@ه� و ،" م�ذا �� ت�S6 ا��DT"درس �T  ��cس# :  
  

  ؟؟؟ يه من الدنياإعايزة   ؟؟؟؟هكد يليه بتعمل  خرتها ايه؟؟؟؟أ
  !!فة مش عار.. جابة ولكن ملقتش إ.. فكرت شوية 

  
  !*ا���ض2*اس�� وهS آ���1
 #� #م�T  28�I # إ�� ح�
ه�K6T9  # � ا�6أ��I$5 إ !'9�ل م� آ� ا�1$�ت آ@ #�$��9

�T  567#�6 !؟Y Dی@I دآ��ر ح�زم �Yل ��67 #ج
ب ا�6أو
 #� #��TQ ��Y ا�$�ر و��T  ��T ..��ف أو �# ا�@رس
X���7 �م�ی2  DT��ا � c��9م2  #وآ�و�*�6 س�رة ا!! 

 S�vI�ا oوا�W?� ين وا�@إت�6�R  !!! ت�6�R آ� ح�ج2 
 #و�I�8�ا ج$�زت #��ی�6$ #ر$� ی�6�EI ا�W?2 واF�ات

�j�I و�@6�7 #� #آ� � ���6$ #ا�6 #ن �F��إو D@ی�ا# 

ح�2��أو،�?L# 6��17ی�ت  #ا D��a �$�XI @69$آ$� 

TY2 وواIاواس�E�Iی D�! $�
ق T�ا !#  SK$��ن آ SK إو
Y2L
� SKام@  ..Yا و�
2L ی��� SK9�ل أ@ام � �Fص 
"6I� ن�Iً�أ #رب ارج?��L ��7 !! "  

  
٨٢  


ة  ة�?�س1� # 567 آ� آ�1
ت�6�R ا��D��6 و�*Lو
�� #ا�6 #وا�@ود ��آ� ج�� ����ن إوت�6�R  !! آ$� 


1Y$�ر ي�ا Dوش م
Tم!  
�� oواc ت@IYت و
K أة ا j�7لأو وىأ�Y :  

  

  "رب رجعنياااااايا".. " عنيرب رجااااايا"
  


2L  � �# ا�@ �� و����� #و��cة �$��9T�اYو��رًا  #@ام ،
Hا �
lن وا���م�  وا��Hم #��Y �Z م�?� آY ��� و

Dم  م���ة د' ا�W����9  'مD ا���م دو !..و�6E م��4
mودروس دآ��ر ح�زم  أس�H��F سD�� 567 26�6 ی� 

�1!  يه$�ل ا��
 # إ #�Fأوآ$� م�29T مm .. ��1ب 
 mل م� و ،واس@*j6  #�$�ت� �� �9 يY�ل ��K ه�8
أ

2T?69�ل م
�- ! وI؟يزاإم!  
 S�vI�ا oأوا
 ،#وa آ�ن 567 �� 'م� �EEF ��@ ي � �7

 ��� ��9� !�9�ل آ@ #'  !! !7  � آ$� دای�ً�أ@# 
 �$ ..ی�رب س�7@ 5  ..ض2T�I أوي  � أی�رب ": Y�ل ��أور

، و ��� ا��
ی� م2T?6 و��K��1،"567 ا��*��
 #7$أی�رب 
أو�?Lای #ه56 وا
Y1و# �
 !!دول اتW@م�ا ا،م- اس�*

!!  �16!آ� � �16! و ي؟؟ ديااازاإ! ؟؟'م9I�ل I@ آ� د

  
٨٣  

وأ�?L#  آ� �ا �TY�� !!ي ؟؟؟؟ااااااااااااازاإ #ی9����و #
D ا��� آ�ن ��?�آ5 7 # �إ !!!ي؟؟ااااازإ 'آ@ #ت*�
تإ # �إ

  !؟؟م
ة واح@ة ؟؟ 'آ� د يت*�
 يت9@ر يااااااااازإ !! ��1�
  @I 2T?6����1 ا� o @�?�٣وا � D�$ج  #س
ا���م2I ت1


T*ی �$وح���  وI@ه� Q 567�ل ���1 ا�$�9ب .. �# ور
 #م?@ش آ�ن راضI1Qً� و ، يوأم2�6 و�Z��I� 5   2ً�إ

 2���I�� nوا� ����$�9ب �F�� و ، �Yو -�I�Xوم
1� م� ی
جm �وY ���1�# ً�أ ...م�آ�I� �   � @م� 567 آ

1� ا�$�9بY �K�I2 ض�v?�! أ� � ��987
یD ی�م ��1#'  ، 
�@و #����ن �
ح 'ن دإ � �Fرج2 ?! أ! آ� ی�م و 

وا�?�@ o ات��6I ت��ی@ ،  يوأوم
ت�ح2  يوأ�
ح� 2 
 �Kت وآ�ن س

lن وات*�Y £T?واo ی� $�ت اa���ام .. و

� وأ 'د ، 4IL م-K5 و .. ح56 ح�ج2أس$Yرز �$ر
� ا�Fo��  ات*�
ت #ا�W?21 ا��W�?2 وح��تXT .. 

 oوا oوا oی�م ح��تأح56 أ � أوا# �Y��د �K8�I# .. [  

www.goodwayinlife.com  
  أحلى حياة في طاعة اهللا 

  
٨٤  

  
  

  
  

  
  

======== 
  

  اهللابحمد تم 
======== 


